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Det er mi vel almindelig erkjendt, at om man end af et enkelt Folks

gamle Sagn, Sange, Love, Historie o. s. v. har noic sligt at fremstille dels

ældre Sprog-, Dannelse, Kundskaber, Indretninger, Sæder og Skikke,

dog kun sjelden kan oplyse dem tilfulde (for saavidt det endnu er muligt),

uden at lage fornødent Hensyn til lignende Gjenstandc hos andre

Folk, og tillige til Levninger fra Oldtiden, saavcl af physisk som aande-

lig Art, der ret længe eller ligetil vore Dage ere hievne bevarede hos

Efterkommerne. Jo mere ublandet med Fremmede et Folk har været

og jo mindre Forbindelse det har staael i med Udlandet, des bedre har

Oldtidens Aand og Væsen vedligeholdt sig blandt det, — og i denne

Henseende give Islændernes Litteratur, ældgamle Tungemaal, Indretnin-

ger og Skikke tit et rigt Udbytte for Oldgrandskeren, især naar han tillige

er opmærksom paa de Sidestykker til hans valgte Gjenstand som længe,

eller indtil nu, ere bievne bevarede i Skandinaviens Fjeldegne, Udkanter

og Oer, samt paa Færoerne, hvor Almuen bruger et Sostersprog til det

Islandske, ja selv paa Shetlandsøerne, Orkenoerne o. s. v. hvor vel det

saakaldte Norske (the Norse) nu, men dog forst i Mandsminde, er gaaet

af Brug blandt de Indfodte. Selv Danmarks provindsiale Mundarter

og Almueskikke yde ofte kjærkomne Bidrag til Oldtidens Oplysning; det

er dog forst nu at Adgangen til dem ret er blevcn aabnet ved Molbechs

Dialckt-Lexikon
,

hvortil det var meget at onske at Norge og Sverrig

kunde opvise Mage, skjonl Ihre og Hallager allerede forlængst have udgivet
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lignende, for deres Tid fortjenstlige, men ingenlunde saa fuldstændige

Ordboger. Literatorerne i dette Fag maa derfor, med megen Mbie,

sammensange Almuesprogets vidt adspredte Levninger i norske og svenske

Landskabs- eller Sognebeskrivelser, samt særegne lokale Ordsamlinger,

saavel trykte som utrykte, af hvilke jeg til nærværende (og flere) Arbeider

har sbgt at benytte saa mange, som det har været mig muligt at over-

komme. Andre beslægtede, men ved lang Adskillelse mindre kjendelige

Ord har jeg fundet i adskillige ypperlige Samlinger af ovennævnte Art

fra Storbritannien ogTydskland, som Jamiesons Scottish Dictionary (for-

uden adskillige mindre nordengclske)
,

Schmellcrs Bayerisches Wbrtcr-

bueh o. fl.

De i vor Tid i Nord- og Vest-Europa (især Danmark, Norge,

Sverrig, England, Skotland, Irland, Tydskland, Helvetien og Frankrig)

hyppig foretagne Undersøgelser af Hedenolds Gravsteder synes at vise, at

disse Landes Beboere samtidig, men i meget forskjellige, langt fra hinan-

den Ijærnede Tidslob, omtrent have staaet paa det samme Dannelsestrin,

have brugt de samme Vaaben og Redskaber, m. m., fbrst i en meget

raa Tidsalder, som neppe kjendte Metallernes Brug, senere i en anden

da Sværd, Spyd, Knive, o. s. v., overalt forfærdigedes af Bronce, endelig

i en tredie da Jernet traadte i dets Sted o. s. v. I dette sidste Tidsrum,

og dog formodentlig meget silde, begynder vel samtlige hine Folks hi-

storiske Tidsalder. Pytheas’s Beretninger*) vise dog at Skandinaverne

allerede længe for den chrisleligc Æra’s Begyndelse, som Agerdyrkere og

faste Bosiddende, der endog opførte store Bygninger, dreve en betydelig

Biavl o. s. v.
,

havde en vis Grad af Kultur, og hine Efterretninger ere

nylig i visse Henseender blevnc bekræftede ved Forchhammers phy-

sisk-archæologiskc Undersøgelser paa de slesvigske Oer. Kort efter Christi

*) See derom Werlaufls Bidrag til den nordiske Ravhandcls Historie i det kgl. Viden-

skabernes Selskabs Skrifter V. 240 o. f,, jfr. Vedet Simonsens Udsigt over National-

historiens ældste og mærkværdigste Perioder I, 120 o. f.
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Fodsel (fra hvilken Periode mange romerske Mynter ere fundne paa

Gulland, samt i Skaanc og det nuværende Danmark) skildrede Tacitus

Svionerne (Middelalderen Sviar') nemlig de Svenske, som et Folk der satte

stor Friis paa Rigdomme og var mægtigt ved FIaader og Vaabcn, hvilke

sidstnævnte dog i Fredstider ikke maaltc bruges, men forvares under Laas

og Lukke ved en dertil ansat Vogter, hvorimod de ovrige Germaner ikke

iagttogc en slig Orden. At denne Nordens ældgamle Kultur ikke var

af romersk Oprindelse, er uomtvisteligt. Vore egne Oldsagn udlede den

og overhovedet vort Stamfolks Herkomst fra Asien, navnlig fra de kau-

kasiske Bjerglande og det sorte Havs nordlige Kyster. Ad denne sidste

Vei ere Runerne (der tilskrives Odin og Aferne) efter al Sandsynlighed

komne, — og vist er det endvidere at Skandinavernes ældste Tidsreg-

ning ikke skyldtes Romerne, men derimod nbie slutter sig til de asiatiske

Systemer.

Delte gjelder især om den oldnordiske Aarsudreguing, saaledes

som den allerede brugtes paa Island i den hedenske Tid (det 9de og 10de

Aarhundrede e. Chr.) og som den endnu den Dag i Dag bruges der

af de indfbdtc Islændere, dog mest i daglig Tale og for at kunne iagt-

tage forskjelligc ved de ældste Love bestemte og endnu gjeldcnde Ter-

miner f. Ex. for Fardag, Sælertid, Almindingernes Benyttelse for Qvæg-

ogFaaredrift o. s. v. Denne Calcndcr er grundforskjellig fraden julianske

og Gregorianske, der hver til sin Tid ind fortes i Landet som gjeldende

for Iagttagelsen af de kristelige Helligdage m. m. Den har nemlig,

ligesom de gamle Chaldæcrs, Ægypters, Grækers, Persers, Inders o. fl.

Aarsregning, Maaneder paa 50 Dage, med Tillæg af Epakterne, — og

bruges saaledes endnu baade i Persien og Indien. Vore hedenske For-

fædre inddeelte ogsaa Aaret i Uger, og hver af disse i 7 Dage, opkaldte

efter Sol, Maane og forskjelligc Guddomme, hvilke Navne man og til-

lagde Planeterne, men det er hoist mærkeligt at de ingenlunde i Klangen

ligne de romerske, men derimod forskjelligc tilsvarende asiatiske Bcnæv-



neiser, især de i Indien for Planeter og Ugedage endnu brugelige. —
Ogsaa de gamle Angelsaxer og Tydskerc betegnede Ugedagene med lig-

nende Navne og de sidstnævnte have ligeledes forben havt Maaneder paa

50 Dage, hvoraf man ban slutte at deres Aarsudregning overhovedet har

lignet den ældste skandinaviske* Tidlig blev den dog i Hovedsagen for-

trængt af den romerskjulianske, som allerede længe for Angelsaxernes

Ankomst til England var indfort i Storbritannien* Overhovedet sogte

ellers de romerskkatholske Klerke, ved Kristendommens Indførelse i Tydsk-

lang og Skandinavien, at fortrænge den gamle Tidsregning og de med

den forbundne hedenske Gudenavne m.m. Med Hensyn til selve Aars-

udregningen lykkedes det næsten fuldkommen i Tydskland
,

Danmark,

Norge og Sverrig (paa enkelte Maaneders Benævnelser nær), men Uge-

dagenes hedenske Navne kunde de dog ikke udrydde i disse Lande og ei

heller i Storbritannien eller Nederlandene. — Derimod formaade ikke Bi-

skopperne at fortrænge den gamle Aarsudregning fra Island, hvor den

endog paa ny blev sanetioneret ved Lovene med Hensyn til alle borger-

lige Indretninger og Terminer, dog med Indrbmmelse af al Gyldighed

for den julianske ved alle kirkelige Hoitider og Helligdage m* m. Det

lykkedes alligevel Biskop Jon Ogmundson (senere kaldet den hellige) i Aaret

1107 at udvirke en, endnu tildeels i Kraft værende Anordning, der afskalfedc

i Island de gamle Benævnelser for de Ugedage, som i det ovrige skan-

dinaviske Norden opkaldes efter Guddommene Tir, Odin, Thor og

Freya, saa at de nu der i Landet kaldes: firidjndagr (Trediedag) AfiVZ-

viktidagr (Midugedag) Fimtudagr (femte Dag) og Fostudagr (Fastedag

— her Fredag). — Formodentlig af den Aarsag at Sol og Maane i He-

dendommen vare bievne dyrkede, forandrede man Sunnudagr til Drot-

tinsdagr (Herrens Dag, Dominion) og Mdnadagr til annar dagr vikn (den

anden Dag i Ugen). Mærkeligt er det, at man heller ikke vilde beholde

Benævnelsen Laugardagr
,
Lbverdag, (endnu svensk Logerdag) egentlig Ba-

dets Dag (afLtfiu/, gi. D. long
,
Lou), men forandrede den til det næsten



eensbetydende Jivottdagr (Tvætdag, Vadsfeedag). De Geistligc have da

sikkerlig vidst mere end vi om hint Ords hedenske Oprindelse, Jeg har
*

forhen fremsat den Gisning, at ligesom lang sandsynligviis kommer af

logi
9
Lue (som kogt eller varmet Vand) saa var ogsaa Ildens Guddom

Logi
,

Loki (thi i de ældste Runer skrives begge Ord paa selvsamme

Maade),— Cæsars germaniske Vulcanus— bleven dyrket paa denne Dag*).

Senere kom dog Loverdags, Sondags og Mandags gamle Navne atter

i almindelig Brug hos Islænderne og ere det endnu. I Tydskland vare

allerede for den 3die og 4de Ugedags Navne bievne forandrede paa lig-

nende Maade (til Dienstag og Mittwoch) **}
;
de for den 5te og 6tc (Don-

nerstag og Freytag), ansaaes vel ikke for anstbdelige, da Ordene ikke

længer tillagdes den ældste Betydning. Loverdagen kaldtes derimod Sab-

bathstag (senere forandret til Sambstag, Samstag o. s. v.) ***).

*) Scc min danske Oversættelse af den ældre Edda I, 138—39, II, 317. Lex, niy l li. S.

768—70 (Sæmunds Eddas store Udg. III, 1040—1042) jfr. den 2den Udgave af Jacob

Grimms Deutsche Mythologie, (1844) S. 110 o. f„ 226. o. f. ,
samt N. Hl. Petersens

Danmarks Historie III, 314.

'*) I adskillige Egne af Norge kalder Almuen Onsdagen endnu Mcikedag o. s. v,, uden
Tvivl efter den katkolskc Geistligkeds Anordning.

***) At Planeterne og Ugedagene virkelig bare Nordens hedenske Guders Navne bevid-

nes af Rimbegla 1ste Part 17 Kap. S. 112, hvormed et Membranfragment i den
gamle kongl. Haandskriftsamling (1812 i 4to) stemmer overcens. De opregnes der

saaledes: „Disse Stjerner (Planeter) have end andre Hovednavne, hvormed de vare

„betegnede og Dagene i hver Uge opkaldte efter hedensk Regning. Sunnn hedder

„So/cn, og efter hende er Herrens Dag opkaldt. Maanen hedder jfant; efter ham
„er Ugens anden Dag opkaldt. Fispcna hedder Mars, det kalde vi og Tyr (7Yr),

„derefter benævnes Tirsdagen. Stilbon hedder Mercurius, det kalde vi Odin, efter

„ham opkaldes Midtigedagcn. Fenon hedder Jovis, det kalde vi Thor y
derefter be-

nævnes Torsdagen. Uespcnts hedder Venus, det kalde vi Frcj/a $ derefter benæv-

nes Fastedagen og kaldes Freadag, Feton hedder Saturnus; den Stjerne er ingen

„Rag tilegnet efter nordisk Regning [eller Tale] og den, som i andre Lande hedder

„Saturnus-Dag, kaldes [lier] Loverdag.’’ [„Enn eru bnnur hdfu5ndfn a fessum stjdrn-

mini, //au er vid fær vom, ok kendir dagar i hverri viku at heidnu tali. Sunna

heitir Sol ok er vid liana kendr Drottinsdagr. Tungi lici tir Mani $ er vid hann

kendr anuar dagr viku. Fispcna heitir Mars, fad kollum ver ok Ty$ er farvid

keudr fridjudagr, Stilbou heitir Mercurius, fad kollum ver Odinn*, er vid hann

kendr midvikudagr. Fenon heitir Jovis, fad kollum ver 3?or$ far er vid kendr

iimtudagr. iiesperus heitir Venus, fad kiillum ver Frcyu; far er fdstudngr vid

kendr ok kallast Frjadagr (Freadagr). Feton heitir Saturnus, feirri stjornu er
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Hoist mærkeligt er det vistnok at den fra Nordens Hedenold be-

varede islandske Aarsudregning* (som nu udgives med ethvert Aars trykte

einginn dagr cignudr at norrænu tali, ok er så kalladr Laugardagr, sem å odruin

lbndum lieitir Saturnusdagr*’). — I Himbegla (Udg. S. 110) havde Forfatteren (ogsaa

i Overeensstemmclsc med ovenmeldte gamle Pergamentsblade) opregnet de 5 Pla-

neter, med tilfdict foregiven Oversættelse af hine Navne, saaledes nemlig: ,, Stilbon

„er (eller betyder) mdlsstjnma (o: Talens eller Veltalenhedens Stjerne)”* bar vel

en oldnordisk Astrolog ved denne Benævnelse sogt at hentyde til Odins, eller en

græsk til Hennes*« uforlignelige Veltalenhed? „llesperns er (eller kaldes) bloftssljama

(Blodsljerne)” Freja indfandt sig daglig, medOdin, paa Valpladsen for at kaarc de

Faldne. „ Fispcna ,
kaldet prckstjnrna ” (Kraftstjerne), passer vel til den stærke

Tyr eller Tir ligesaavel som til Mars. „Fenoii (helliget Jupiter og Thor)” kunde vel

i begge Hensyn kaldes 9tneginsljarna (Magtstjerne”). Navnet »gnoglciksstjama, (Ovcr-
llodighcdens Stjerne)” maaltc vistnok bedst passe til Homernes nationale Saturnu».

Det er ellers dicnsynligt at de fleste af hine fremmede Benævnelser ere af græsk

Oprindelse og have andre Betydninger end dc ovenanfdrte, samt ere tildecis hlcvnc

tillagte andre Planeter* <m),^cor
,
(pcuvojv, gcciOiov (alle hentydende til Olands eller

Skin) forekomme hos Arislotelcs, Apulcjus, Censorin , Julius Firmicus o. fl., samt

menes at være oversatte fra Ægyptisk. c

E<rnf()o<; er almindelig bekjendt. Sprogroden

til Fispcna har jeg derimod ingensteds kunnet finde. Skulde det nedstamme fra

'ctnifisfiuiva som sigtende til Planetens Ban«? — Om Solens Benævnelse kan det

bemærkes at Sunnn (svarende til det tydske Sunna, nyengelsk Sun o. s. v.) nu i Island

(som for det meste fordum i Norden) kun bruges i Digtcrsprogét, men Sol (Lat, sol ,

Slavon. og Russ, solnze, Lithauisk saulc^ Moesogotb. snuil) er derimod, ligesom i hele

Skandinavien, almindelig brugeligt, undtagen netop i Ordet sunmidagr, Sondag. Det

oldnordiske Mani (gammel Tydsk mano o. s. v.) er gaaet over til det danske og

svenske Mnanc ( Mdnc) % men bruges nu i Island kun af Digterne; det ovenanfdrte

tungi er nu der Maancns almindelige Benævnelse, i visse svenske Dialekter tungel
,

tongel
,
tnnglc, fordum Angelsaxisk tungal , tungal, Moesogotb. tuggl, [tungt] gammel

Hbilydsk tungnl m. m. Stjerne* nu i Malabarisk og Tamulisk tinguel, tingel , Maanc
(o. s. v,) Sol og Mani forekomme ellers som mythiske Væsener i Eddaerne.

Beretningerne om Biskop Jon Ogmundsons Afskaffelse af Ugedagenes hedenske

Navne i Island ere hidindtil ikke blcvne fuldstændig bckjendtc. Der gives forskjel-

lige Recensioner af lians endnu ikke udgivne Saga cllcf* Levnctsbeskrivelse, i hvilke

de lyde meget forskjcllig, og det eneste hertil horende Uddrag deraf som (mig vit-

terlig) endnu haves paa Tryk, findes i John Olafsens Sgnlagma dc baptismo velerum

(I lafu. 1770, 4) S. 190: ,
{niat ådr varu eptir i kristninni miklar ok illar afleifar

heidins sidar, er eigi var upprælt or gudligum akri medan kristnin var ung * fyrirbaud

hann sterkliga allar hindrvitur, er fornmenn hofdo tekit af tunglkomum eda dæ-
grum, eda eigna daga vitriim mdimum heidnum, sva sciu at kalla Tysdag, Odins-

dag eda jpbrsdag, cnn baud at hafa J)at daga tal sem hclgir fedur hafa sett i ritning,

at kalia annan dag viku, {nidja ok sva ut” o: „Fordi der for i Kristenheden mange
og onde hedenske Sæder vare bievne tilbage, som ikke vare udryddede af Guds

Ager, medens Kristcndoinnicn var ung, forbod ban strængelig al Overtro, som de

Gamle havde havt om Maancns Ny (Qvnrtecrskiflcr) og om (visse) Dbgn, saa og at

/

(
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*

»
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Almanak) er den eneste i sit Slags i hele Europa, hvor ingen saadan

mig vitterlig er bleven brugt i den kristelige Æra, med Undtagelse af den

tilegne vise hedenske Mænd Dage, saasom at kalde (dem) Tirsdag, O dins Dag eller

Thors Dag, men befalede at antage det Dagetal som de hellige Fjedre havde an

ordnet i (deres) Skrifter (nemlig) at kalde Dagene: den anden i Ugen, den tredic

og saa frcmdelefc til (dens) Slutning”. I Arne Magnusscns Samling findes (under

No. 391 i 4) en af ham revideret og med gode Codiccs confereret Afskrift af en

anden ældre, (hvilken han selv havde taget af en Membran paa Skalholt) ; deri lyder

Stedet saaledes: „liann bannadi ok med bilu alla uhåtto ok alla forneskju eda blotskapi

giorninga ok galdra, ok reis moti J)vi med ollu afli, ok jm hafdi eigi ordit afkomit

med ollu medan kristnin var ung. Klann bannadi ok alla hindrvitni J>a [o. s. v ,

som ovenfor] tok af forna dagatal ok seti i {)at er nu er haft, fm at hann bannadi

at ollu at eigna daga heidnum monnum eda gudum , sem er at kalla Odins dag eda

Jpors, ok alla J>a luti adra er honum fottu af illum rotum risa” o: „lian forbod

overhovedet alle Uskikke og al Iledcnoldsfærd eller Afgudsdyrkelse med Trolddom
eller Hcxerie, og reiste sig derimod af alle Kræfter, da man ikke havde kunnet

ganske udrydde det medens Kristendommen var ung. Ilan forbod og al Overtro —
o. s. v. -— Han afskallede det gamle Dagetal og anordnede det som nu bruges, fordi

han forbod aldeles at tilegne hedenske Mænd eller Guder Dage, saasom at kalde

(dem) Odins Dag eller Thors Dag, — samt alle andre Ting, der forekom ham at

være fremkomne af onde Rbdder”. Hermed stemmer den gamle Membran 234 i

Folio i Hovedsagen næsten overeens. Haandskriftct 392, 4, hvilket Biskop Thorlak

Skulcscn har ladet afskrive (uden Tvivl efter en Skindbog) har denne mærkelige

Variant: „at eigna heidnum godum eda vondum vættum dægr eda daga” o: „lian for-

bod at tilegne hedenske Afgudcr eller onde Vætter (Dæmoner) Dogn eller Dage”

(o. s. v.).

Til Trods for delte Forbud vedbleve Nogle i lang Tid i Island at folgc den

gamle Skik. Et Exempcl derpaa afgive den kongelige liaandskriftsamlings oven-

meldte Membranfragmenter, deri findes, blandt andet, en astrologisk Zodiakalkrcds

med Underretning om Planeternes Gang og Virkninger m. m,, hvor og fdlgende

forekommer:

„liora Soli.? Sunnudag Hora . Jovis pors

Lunæ Mdnadag Veneris Frcadag

Martis Tyrsdug Saturni Laugardag .”

Mercurii Odins
%

Det er denne Række af Dage hvilken Saxo rigtig bemærker at være fordum blevet

helliget de nordiske (ikke romerske) Guder som lovmæssig i Danmark ('legitima

feriarnm series apnd nos) Hist. Dan. I, 274—76. Hint fremmede hora betegner

hver Ugedags 1ste Time som undergivet Dagens Planet eller dens Guddom, der da

især meentes at raade for den hele Dag; saavidt man veed fulgte Ægypterne (o. f.)

denne astrologiske Tidsregning; de antogc og at den Guddom, som herskede over

Nytaarsdagens 1ste Time, især raadede for hele Aaret; 'en syvaarig Periode antoges

for denne Omvcxling af Planetdagenc. Doger det ingenlunde min Mening at Skan-

dinaverne have kjendt eller iagttaget hin kunstige Udregning, men Ugedagenes

Række kan derfor have været dem vel bekjendt, og Overtroen om Guddommenes

2

4
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saakaldte franske (kun i 13 Aar gjeldende) Revolutions-Almanak der var

lempet efter den {famle græskægyptiske, inddeelt i Dekader istedet for

Uger. — Om dette Æmne har jeg forhen udforligere handlet i forskjel-

lige Skrifter
;
her vil jeg især forsøge at oplyse Islændernes og de gamle

Skandinavers Inddeling af Dagstiderne.

Den nordiske Oldtid manglede naturligviis baade Kompasset og

kunstig indrettede Uhre. Dog gjorde de gamle Skandinaver, navnlig

de som i det Ode Aarhundrede grundede en vidtudstrakt Colonie i Island,

sig megen Umage for at udfinde og fastsætte bestemte Tidspunkter af

Døgnet, om Dagen ved at iagttage Solens, om Natten Stjernernes og

Diaanens Gang, samt overhovedet, til alle Tider, de regelmæssige Foran-

Indlly delse paa dc dem helligede Dage ei været dem ubekjendt, Længe hed det

hos den skandinaviske Almue: Gud! tal for os! det er Torsdag over hele Verden!
Om Ugedagenes og Planeternes Benævnelser hos de germaniske o. il. Folk

kan jeg ellers henvise til mit Lex. mythol
. ( 1828) S. 82, 84, 88, 233, 235—36,

313—14, 319, 321—22, 326, 331, 343, 351-52, 357—58, 362, 365, 678—683 samt

J. G rimms deutschc Mythologie 2, Udg. 1844. S, 111—119, 685-86. Jeg har (blandt

andet) sogt at vise at de fleste af de ved Cæsar ogTacitus nævnte Guddomme netop

forekomme i Planeternes og Ugedagenes Navne: som 1) Sol, 2) Luna, 3) Mars
,

,

4) Mereurins, fy Jupiter, 6) Isis (ogsaa Mater Dcum, hos Ptolomæus Venus ; vor Frigga,

Freja; Planeten kaldtes Isis efter Plinius, II. N, II, 8) 7) Vulcanus
, (Eddaernes

Logi
, o: Lue, Loki , den Tilendebringende, Odelæggende m. m.); tydeligst frem-

træde disse forenede Begreber i den islandske, uden Tvivl ældgamle Benævnelse

for Sirius: Lokabrcnna , Lokes Brand, der og kan oversættes ved Endens Baal, den

sidste Brand. Med Sirius’s QSoths') tidlige Opgang begyndte formodentlig Ægyp-
ternes Aar, da dets Udregning forst blev bestemt. Hundedagenes skadelige Ilede

frygtedes stedse af alle Folk. Ægypterne spaaede at den skulde tilsidst foraarsage

Verdensbranden, som af vore Forfædre kaldtes Surtalogi , eenstydende med Hun-
destjernens ovenanfortc Navn : Lokabrcnna (see Eddalæren III, 225—27, 238—240,

IV, 483 o. f.). Islændernes ældgamle borgerlige Aars Epakter, sidste eller Tillægs-

dage, indtræffe som oftest ved Hundedagenes Begyndelse.

Efter min Mening har Gcijer (Svea Bikcs Hafder I, 350—51 i Anmærkningen)
anfort gode Grunde for at Ugedagenes og Planeternes nordiske Navne cre fra den
hedenske Tid og ikke laantc af Bomerne. Skule Tborlacius havde de samme Tanker
(Skand. Mus, 1802, S. 15—16). llire troede endog at de udbredtes fra vort Norden
til andre (egentlig germaniske) Folk (Lex. Sveogoth. II, 274). Jacob Grimm er

derimod af den Mening at Germanerne have erholdt dem fra Bomerne, dog længe

for end de antogc Kristendommen. (Deutschc Mythologie 1835, Einleitung S. XXVII,
84—93; ny Udgave 1844: S. 111— 112, 685—86 jfr, 671).
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dringer af Havets Flod og Ebbe. For selve Dagens Tidsafdelinger var

det især Iagttagelserne af Solens Stilling over Horizonten, der ydede

dem denne Hjelp« De sogte da at lægge noie Mærke til visse Punkter,

over hvilke (eller ved hvilke) Solen syntes eller meentes al staae i enhver

af de 8 eller 16 Himmelkanter hvori de inddeelte Horizonten. I Norge

og Island, samt paa Færoerne, som Bjerglande, var det som oftest let at

udfinde Fjeldtoppe, Hoie, Klipper, Klofter, Yandfald, Skjær, Dale o. s. v.

hvorved faste Punkter bestemtes for hver Dagstid, mest efter Solens

Gang om Dagen,— endskjondt man og tit betegnede Tiden ved visse Him-

mellegemers momentane Standpunkt over een eller anden Kant af Ho-

rizonten, af bviike de vigtigste, hvori den heelt inddeeltes, vare 8, f. Ex.

naar Solen, efter Forfædrenes Talebrug, stod i midt Oster (tbi Ostkanten^

hvori den, efter deres Timesystem, indtraadte ved dets daglige Begyn-

delse, strakte sig, fra ONO, til OSO som Sydkantens Grændse o. s. v.)

var det Dbgnets 2den Stund. Hine saaledes vedtagne faste Punkter for

hver Stund af Dagen kaldtes fordum i Island Eiktamark (Eiktemærke),

saa og Dagsmark,
Dagsmærke, Kjendetegn for Dagstiderne. De bleve i

Island bestemte for hver Gaard især, og iagttages endnu overalt afAlmuen,

for at den derefter kan indrette Arbeids-, Hvile- og Spisetider. Hvor

intet af de ovenfor ommeldte eller naturlige Mærker havdes, opforte man

Yarder eller smaa Pyramider af Steen o. s. v., for at betegne visse Dags-

tider. At dette allerede pleiede at skee i Hedenold seevi £ Ex. af Rafn-

kel Freysgodes Saga, hvor Midaften (Kl. 6 E. M) bestemtes, for et Sæ-

terbol, ved en Steenvarde. Den samme Skik fulgte man fordum i Norge,

og den folges endog paa visse Steder endnu, £ Ex. i Sondfjorden i det

vestlige Norge (Borgens Stift) fordum horende til Fjordefylke samt i

Hedenskabet til det store Hovedtempel (eller Gudekuus) for Gaular og

Guletliingets Distrikt. Derfra nedstammede mange af Islands mest an-

seete Beboere, £ Ex. Landets forste Colonist Ingolf og hans beromte

Afkom, samt Atle Jarls (kaldet den Smækkrcs) Son og Efterkommere,

2
*
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der alle nedsatte sig’ paa Sonderlandet, hvoraf en betydelig Deel faldt i

deres Lod. Andre Nybyggere fra de forenede Fjale- og Fjorde-Fylker

samt det tilgrændsende Sogn erhvervede og betydelige Strækninger af

Islands Sonder- Vest- og Nordland, f. Ex. Hersen Arinbjorns Efterkom-

mere. Slige Mænd var det vistnok der bestemte de ældste islandske Dags-

mærker
,

thi efter disse havde Indbyggerne i adskillige Henseender pligt-

mæssig at rette sig, f. Ex. ved at reise og ankomme til Thingsteder og

Stevnemoder i rette Tid, m. m. Britten Dr. Henderson, som i Aarene

1811 og IS gjennemreiste hele Island og flittig optegnede Indbyggernes

Sagn og Traditioner, nedskrev ogsaa denne ved Gaarden Grimstade paa

Grændsen afNordlandet og Osterlandet: „Bjerget Herdubreid er Middags-

Dagsmærket for Familien paa Grimstade. Kun faa Islændere ere i

Besiddelse af Uhre og den eneste Solskive, hvoraf de benytte sig, er den

naturlige Horizont, hvilken de inddele i 8 lige Afdelinger, kaldede Dags-

mærker, bestemte ved forskjellige Bjergspidser eller Hbider; hvor disse

mangle, opforer man Pyramider af Steen paa dertil passende Steder. De

fleste af disse Pyramider ere oprindelig bievne opforte ved de forste Ny-

byggere fra Norge, men ere efterhaanden bievne holdte vedlige fra Slægt

til Slægt” (Journ. of a resid* in Iceland I, 186). Det er da hoist mærk-

ligtat man i hine Colonisters Hjemstavn endnu kjendcr og bruger lignende

Indretninger. Arentz siger f. Ex. (i Topogr. Journ.) 1802 om Sondljor-

dens Beboere efter at have opregnet deres 8 Dagstider: „Efter Mærker paa

Fjelde og Dale regnes de ovenanforte Tidsafdelinger. Middag slaaer sjel-

den Feil efter Uhret”. Her gjenfinde vi saaledes aldeles de islandske

Dagsmork eller Dagsmærker.

Da Ordet Dagsmark (besynderlig nok) mangler i den eneste Is-

landske nogenlunde brugbare Ordbog der endnu haves paa Tryk, (end-

skjbnt Forfatteren, Bjorn Haldorson, ellers udforlig har omtalt det i et

andet af hans Skrifter) anforer jeg folgendc Bemærkning derover af

Eggert Olafscn i hans og Bjarne Paulsons islandske Beisebeskrivelse (I, 40)
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nedskrevet 1752: „Den ældste og* fornemste Inddeling' af Tiden er op-

fundet ved Solens Gang og Hovedkanterne paa Horizonten. Landets

forste Beboere Lave forstaaet at dele den i 8 lige Dele, og kaldet Punk-

terne derimellem Dagstnork eller Dagsmærker”. — I Oplandet fandt For-

fatteren dem som oftest rigtig anbragte, fordi de ikke i nyere Tider vare

forflyttede, hvorom ban udtrykker sigsaaledes: „Dette have vi af mangfol-

dig Erfaring saaledes befundet. Men ved Sokanten
,

især livor nogen

Havn er, hvorhen de Fremmede” (som Engclsmænd, Irlændere, Franske

Hollændere, o. s. v.) „soge eller have sbgt, findes visse Dagsma'.rker langt

anderledes afpassede; ja paa mange Steder har man tvende (forskjellige)

for Dagmaal og Hoidag (hdilegi), fordi Indbyggerne, naar de have for-

nummet af fremmede Reisende at disses Tid ikke er kommen overeens

med deres, da have de forrykket Dagsmærkerne, enten efter Uliret, eller,

hvilket ofte er skeet, efter Compasset; dog uden derhos at tage Misvis-

ningen i Agt”. At flere Aarsager, end de foranfdrte, have foranlediget

disse Forandringer, vil erfares nedenfor (især ved Opregneisen af de kathol-

ske Islænderes daglige Messelider). Cand. Jonas Hallgrimson, der (tildels

med Prof. Steenstrup) har gjennemreist hele Island, har og fundet de gamle

Dagsmærker rigtig* anbragte paa de fleste Gaarde i Oplandet, hvor Ledig-

heden har tilladt at iagttage dem.

Omtrent 50 Aar efter Islands furste Beboelse i Aaret 874 var

Indbyggernes Antal saa betydeligt, og Hovdingernes Magt saa ubestemt,

at Trangen til en almindelig Lov og et saadant Thing, eller en lovgi-

vende og dbmmende Forsamling til dets vigtigste Anliggenders og Sagers

fredelige Afgjorelse, da maalte være bleven indlysende for de Fleste.

Det vare især to Mænd som med Iver og Udholdenhed sogte at afhjelpe

denne Mangel. Nordmanden Ulfljotfra Hordeland kom i sin Ungdom til Is-

land og kjobte der Jorder ved Lon, paa den sydostlige Kant af Landet.

Efter længe at have opholdt sig der, drog han, 56 Aar gammel, tilbage til

Norge og opholdt sig der i hele 3 Aar hos sin Morbroder, den for sin
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Visdom beromte Thorleif spake, for at lære Lovkyndighed af Lam, især

efter de Love og: Vedtægter, som da gjaldt for de til Gulethinget ho-

rende Fylker. Forend Ulfljot tog fra Island havde han overtalt sin Fost-

broder Grim Geitskor til at reise gjennem det hele Land for at under-

søge dets Egnes Beskaffenhed og Befolkning m. m., for derefter at ind-

rette Landets Forfatning og Lovgivning*), Ulfljot kom tilbage 927 og

udkastede Loven i Ovcreensslemmelsc med Grims Erfaringer; den blev

vedtagen paa det nye Althing ved Oxaraa i det næste Aar og Ulfljot selv

blev den forste Lovsigemand (16gsogsmadr)**)• Ulfljots Lov overholdtes

(saavidt muligt) til 1121, da Kristendommens Indførelse og andre i Mellem-

tiden indtrufne Forandringer udfordrede en ny Lovs Forfattelse. Da ned-

skreves den saakaldtc Grågås
,
af hvilken vi endnu ere i Besiddelse. Hvad

der da kunde beholdes af den gamle ærværdige Ulfljots-Lov blev sikker-

lig indfort i den nye Lov. Dertil hore uden Tvivl de i den verdslige

Lovs 1ste Afdeling (kaldet ffingscapapåttr eller Thingforfatningsafdelin-

gen) indeholdte Bestemmelser, grundede paa Allhingsstedets særegne Be-

skaffenhed, om Retsforhandlinger der skulde foretages paa visse Tider af

Dagen, bestemte ved Solens tilsyneladende Stilling over Horizonlen, eller

rettere: over visse Klippespidser, Hoider eller Sletter i Althingets nærmeste

Omegn***). Det holdtes egentlig ved det saakaldtc Lovbjerg (logbcrg

)

*) Almccnhcdcn besluttede paa Islands forste Althing at enhver Mand i hele Landet

skulde yde en Penning for at erstatte Grim Geitskor hans Umage og Reiseomkost-

ningcr, men han skjænkedc den hele Sum til ilofcrnc (7jø/) eller Gildehusene j ved

12 af disse vare de vigtigste Thingstcdcr i Landet anordnede. Ved Gudernes Alter

skulde Retten forvaltes af deres Præst, Eed aflægges, offentlige Gildeforsamlinger

holdes o. s. v.

**) Rask og N M. Petersen have (saavidt mig bekjendt) fdrst oversat dette Ord saaledes.

Sce ellers Sidstnævntes Danmarks Historie i Hedenold I, 430 o. f. Den samme Em-
bedsmand kaldtes senere Logmadv (Lovmand, Laugmand).

***) Gratjas Udg. 1, 24 d&r sol gdngi af pingvcllc\ I, 26 (37) sva it sidasta at sol se d

gjdihamri enum vcslra ,
or logsogomanns rumi til at sjdd logbcrgi, 1, 37, eigi si tiår

cu sol kæmi d gjdbakka hinn liærra
, fra Ibgbcrgi , or logsogomanns rumi at sjd.

I, 34, 54, 56. cigi lengr cnn sol komi d pingvoll. I, 54 til pess er sol kdmr d

pingvoll. I, 56, 104, cr sol sc undir. 1 Dr, Hendersons Iccland I, 31—38 haves

P
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P

eller Lovens Klippe; der havde Lovsigemanden eller Laug'manden (For-

samlingens Præsident eller ypperste Lovkyndige) sit bestemte Sæde, og

derfra skulde han iagttage Solens Skin eller tilsyneladende Stilling,

for derefter at bestemme Tiden til visse Retshandlingers Foretagelse eller

Ophor. Det ældste Althing holdtes paa den saakaldte Thingslette (])ing-

vollr) nordenfor Præstegaarden Thingvalle (Jjingvellir)

•

mod Vestkanten,

paa den anden Side af Elven Oxaraa, hæve sig de steile Bredder eller

naturlige Mure af en hoist ualmindelig Kloft eller Dal, kaldet Alman-

nagja (eller Almeenhedens Kloft) hvoraf de vestlige ere betydelig hoiere

og dog ikke allevegne af samme Hoide. Til Solens Stilling over denne

Klofts forskjellige Elbider (m. m.), fra den lSde (eller sidst 24de) Juni

til 14 Dage derefter, tager Loven især Hensyn. Efter disse Bestem-

melser skulde (f. Ex.) Herredshovdingerne være ankomne til Thinget Tors-

dagen i den 10de Sommeruge forend Solen (eller dens Skin) gaaer af

Thingmarken. Thingmændene skulde, paa bestemte Dage, komme til Lov-

bjerget og der afgjore visse Sager inden Solen var over den vestre steile

Iiloftbred (gjdhamar) ,
saaledes som den sees fra Lovsigemandens Sæde

vedLovbjerget* *); andre Lovsteder nævne Solens Standpunkt over den

hoiere eller vestligere Iiloftbred (gjabakka), dens tidligste Tilsyneladelse

en kortfattet Beskrivelse over Egnen ved Thingvalle og det ældste Althings Belig-

genhed, med en tro Prospekt af Dalkloften Almannagjd , seet fra Thingvalle
5 en

anden af dens Indre, findes i Marmier Histoire de Pislande 1, 68 (jfr. S. 67, 69).

Til det store Værk, Voyage en Islande et au Grocnland (1835—1836) puhlié par

ordre du Boi, sous la direetion de M. Paul Gaimard, (Paris) haves adskillige Ud-
sigter af Almannagjd og dens Omgivelser. I Leltrcs sur Pislande S. 349 siger M ar-

mier vistnok meget rigtig om dette Sted: „C’est Tun de lieux les plus romantiques

qu’il soit possible de voir”.

*) Det er ret mærkeligt at en lignende Skik fandt Sted blandt Romerne i Republikens

Tid, idet Solens Stilling, med Hensyn til Dagens Timer, skulde iagttages og udraa-

bes paa Roms ypperste Thingsted ved Hovedtorvet, fra den saakaldte Cwta
9
hvorom

det f. Ex. hedder hos Plinius (II. N. VII, 60) meridies 5 accenso consulum id

pronunciante, eum n Curia , inter Hoslra ct Graccostasiti
,

perspexisset solem
$ jfr.

Farro dc lingva lat. 1, V, (om flere af Dagens Tider).

v

'
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over Thingmarken
,
Middag eller Dagens Midte, Solens fuldkomne Ned-

gang, o. s. v.

Her nævnes slet ikke de ellers paa Island fra Arildstid af bru-

gelige Dagsmærker, og ei heller (paa Middag nær) de egentlig ved dem

bestemte Dagstider, — men endeel af disse forekomme dog paa andre

Steder af Graagaasen, samt den dertil horende ældste Kirkelov, Kristin-

réttr forni, som ogsaa andre Angivelser af Solens Stilling efter Himmel-

kanter f. Ex. Ost og Vest)*), og bestemmes endog (i visse Maader) af

dem, efter hvad der nærmere vil komme til at udvikles i det Folgende.

Her kom det kun an paa Solskinnets Belysning, i den aarlige Sommersol-

hvervstid, af de ved selve Naturen bestemte Hbider eller Sletter*

Noget anderledes har det sig med de for ethvert beboet Sted i

hele Island efterhaanden vedtagne Dagsmærher eller Dognmærker **),

samt de ved deres Forhold til Himmellegemernes (især Solens) daglige

Gang (saavidt muligt) for hele Aaret bestemte Tidsafdelinger i Eikter og

Stunder***). Efter de fleste af de sidstommeldte 16 Tidslob har man

fordum, især i Sommerens og Hostens bedste Arbeidstid, deels efter Lov-

bud, deels efter Vedtægt, maattet rette sig, i forskjclligc Henseender; i

Hedenold ved de daglige Beskjæftigelser i Landhusholdningen, befalede

Thinge og andre Moder eller Forretninger, Maaltider, Sengetid m. m.,

samt tillige senere, i den katholske Middelalder, ved paabuden eller fri-

*) Denne Bcstcmmclscsmaade af Dagens Tider forekommer og i de gamle norske Love
saaledes skulde f. Ex. Gulcthingcts og Frostclhingcts Retshandlinger begynde da So
len stod i Ost. Om den gamle tydske Talemaadc Wcstergibel, see J. G rimm 1. c. S. 701

**) Enkelte have paa Dansk kaldt dem Solmærkcr, men de gjaldt og for Nattetimerne

bestemte afMaane eller Stjerner, efter!)vad der nedenfor vil nærmere blive udviklet

***) Jeg tillader mig at bruge dette Fieertal af „Stund” endskjbnt anseete nyere Sprog
kyndige forkaste det (eller andre) for dette Ord 5 jeg mener dog at det biensynlig

gives, som ovenanlort, skjont horæ sticcisivte nu, som oftest, i daglig Skrift ellei

Tale menes dermed. I Oldnordisk og Islandsk hav stund i Fleertallet slun dir, stund

i Svensk stunder , Stund , Stunde i Tydsk Stunden o. s. v. I gammel Dansk linder

man Fleertallet stundhe. Benævnelsen Halvcikt for et Tidsmaal af 1J Time fore-

kommer f. Ex. i porlnkssngn .
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villig: Iagttagelse af Dbgnets mange Messetider (horæ canonicæ i Oldnor-

disk ligefrem kaldede tidir , Tider). Disse Dognmærker med de derpaa

grundede Tidsbestemmelser, der og fordum have været i Brug hos Skan-

dinaverne, ligesom de endnu ere det i Norge og paa Færoerne, agter jeg

i nærværende Afhandling, saavidt nu muligt, at udvikle. Jeg bemærker

kun forelobig at næsten alle gamle islandske Gaardes eller Vaaningshuses

almindelige Indgang eller Forstue (bceardyr) vender mod Syd og be-

skinnes af Middagssolen. Foran den ligger som oftest en stor flad Steen

kaldet Arinhella (Arnestenen) eller ogsaa (nu mere forstaaelig) bæarhella.

I Nærheden af (eller i lige Retning med) den, antager man at den Mand

bor staae, som med Sikkerhed vil vide af et eller andet Dagsmærke (naar

Sol, Maane eller Stjerner sees) hvad Tid det er af Dognet (jfr. Arnasons

Eyktamork S. 22).

Ved denne Undersbgelse gaaer jeg, i Hovedsagen, i tvende ypper-

lige Lærdes Fodspor. Laugmand Paul Vidalin, (Arne Magnussens man-

geaarige Ven og Collega ved Islands Matrikulering, som i den Egenskab

havde gjennemreist næsten hele Landet) forfattede, tidlig i det 1 8de Aar-

hundrede, tvende Afhandlinger over dette Æmne, kaldede Alir (lagr til

stefnu og Dagstimatal
;

de hore til en stor Samling af andre, bestemte

til at oplyse de gamle islandske Lovbogers obsolete eller mindst forstaac-

lige Ord. De ere endnu ikke udgivne i Trykken, paa et meget ufuld-

stændigt Udtog nær, som er indfort i forskjellige Bind af det islandske

Literaturselskabs Skrifter*). Til deres Affattelse foranledigedes Vidalin

især af den Omstændighed at Islændernes ældgamle og nationale Ind-

deling af Dagstiderne efterhaanden saaledes gik af Brug, at de saakaldte

Dagsmærker (hvorved de fra Arildstid vare bievne angivne) afskaffedes

*) Hit hins konungl , islcnzka lærdoms listn felags, Iimh. 2— 8 Rind, 1782—88. Et

Udtog af den lier fdrstnævnte Afhandling lindes i 2 R. S. 113—14; — Dagstimatal

(som her er den vigligste) nævnes derimod slet ikke. Den haves dog, oversat paa

Latin, ved Finn Johnsen i Sciagr. horol. Island. S. 56—58.

3
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og* andre nye sattes i Lines Sted, lempede efter den nu almindelige Tids-

regning, angivet paa Uhrene. De af Biskop Theodorus TLorlacius forst

paa Ilolum (1G71) og siden i Skalholt (1692) udgivne Calendere, hvor- >

ved Dagstiderne angaves efter fremmed Skil;, har vistnok mest bidraget

til denne Forandring, hvilken Vidalin ansaae for urigtig og sbgte at mod-

arbeide ved de ovenommeldtc Opsatse«. Han beviste forst ret tydelig at

hele Dognets islandske Inddeling i 8 Tidslob kaldede Elikter (hver igjen

afdeelt til Ilalveikter), nedstammede fra Nordens Hedendom og dels Ind-

retninger, men at den dog i Tidens Længde, var bleven forvirret og

urigtig, mest ved de kalholske Geistliges Indflydelse o. s. v. Denne

Udvikling billigedes ikke af Skalholts Stifts Biskop, Jon Arnason (der

vistnok havde gode Kundskaber om Middelalderens kirkelige Computistik,

men ingenlunde Vidalins dybe Lærdom i egentlig nordisk Oldkyndighed).

Han skrev et Stridsskrift derimod, kaldet Horologium Islnndicum cda

Eyktamork Islcndinga
,

trykt bagved hans Dactglismus ecclesiasticus edur

Fmgrarim Khavn 1739. Heri siigte han at gjendrive Yidalins for samt-

lige Eikters Tidspunkter fastsatte Bestemmelser, samt at vise at Time-Syste-
j

mels Begyndelse burde ansættes til Kl. 9 e. M. ved Nattens Begyndelse,

at Eikterne overhovedet stemmede med de katholske Klerkers horæ ca-

nonicæ, samt at de rigtigt burde inddeles efter den nu almindelige Time-

regning ogUhrenes derpaa grundede Angivelser, f. Ex. Hddegi (hoi Dag)

Kl. 12 f. M. alt efter en vedfoiet Plan til et saadant Horologium . Paul

Vidalin fandt det ikke Umagen værdt at besvare dette Stridsskrift
5

han

dbde 4 Aar forend det blev trykt, men denne sidste Omstændighed vir-

kede snart meget Kraftigt til hans Modstanders Fordeel, i det dennes Sæt-

ninger næsten overalt antoges paa Sbndcrlandet og i flere Egne, de
*h

gamle Dagsmærker forandredes paa mange Steder efter hans System o.s.v.

Biskop Arnasons Skrift udgaves 2den Gang (med tilfoiet latinsk Over-

sættelse, i 4to) i Kjobenhavn 1780 som Anhang til det gamle islandske

astronomisk -Lomputisfiske Skrift Himbegla
,
— men lykkeligviis foranle-

1
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digedes Biskop Finn Johnsen derved til paa samme Tid og’ Maade at udgive

en udforlig Gjendrivelse deraf paa Latin, kaldet Sciagraphia horologii Is-

landici
,
veteris

fy
novi (1780, 68 S. i 4to)*), hvori han paa en seierrig Maade

forsvarer og nærmere oplyser Yidalins System. Ikke destomindre sogtc

Finn Johnsens Broder, Provst Vig fus Johnsen, at modsige ham i en ud-

forlig Afhandling, kaldet „Cento e5ur Totraklasi”, som dog aldrig er

blevet udgivet i Trykken. Virkelig vedblev det Arnasonske System at

hyldes og antages i Praxis, hvorved de gamle Dagsmærker mere og mere

afskaffedes men nye vedtoges i deres Sted, skjont Eggert Olafsen hen-

ved 1766 indrettede en Solskive efter den ældste Maade og hans Svoger

Bjoi-n Haldorson meddeelte den i Almueskriftet „Atli”, fors te Gang ud-

kommet 1780, samt paa ny 1854. Arnasons islandske Horologium ud-

gaves dog uforandret og uden Modbemærkninger, 3die Gang, 1838,

med hans Fingrarim
,
og det forekommer mig derfor at en ny Gjendrivelse

deraf (i archeologisk Henseende) er tidssvarende, især da den kan under-

slottes af nye og afgjbrende Grunde, der hverken vare Paul Vidalin eller

Finn Johnsen bekjendte. Nødvendigheden af denne Gjenstands udforligerc

Bearbeidelse fremlyser og af den unoiagtige og urigtige Forklaring som

de islandske Dagsmærkers danske Oversættelse i Bjorn Haldorsens island-

ske Lexicon indeholder; den er ikke tilfoiet afRask selv, men af forskjel-

lige islandske Studenter fra Sonderlandet, som efter hans Begjering be-

fattede sig dermed i hans Fraværelse paa Reiser; den er som oftest affattet

efter Biskop Arnasons saa tit ogsaa grundig modsagte System og nyere

tildeels derved foranledigede Misforstaaelser. Aldeles uden Skyld var dog

Forfatteren heller ikke, men han var i sine sidste Aar blind og har saa-

ledes ikke kunnet revidere sit eget Værk. Det er derfor let begribeligt

at Feil forekomme her, for hvilke han selv havde taget sig i Vare ved

*) hertil horende findes og i hans Hist. eecl. Island. 4to (1772) 1, 158—57. Disse

Skrifter har UaJlcnhcrg fulgt i hans summariske Fremstilling af de gamle Svenskes

Dagstider (Anm. til Lagerbring Sv. R. II. 1822, II, 247—52) — og W. M. Petersen med
Hensyn til de gamle Danske (1. c.) III, 815— 17.

3 *
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lians ældre Udarbeidelse af Skriftet Atli. Jeg: haaber at denne gamle

literære Tvist maa kunne ansees for aldeles afgjort, ved det som jeg her

kommer til at oplyse om Nordmændenes og Færoboernes Tidsregning

efter Himmelkanterne og disses ældgamle Benævnelser, der egentlig passe

fil det vestlige Norge, men ere derfra, ved Islands og Færoernes forste

Beboere bievne bragte til disse Lande
,
og ere lige til nu bevarede i

deres Efterkommeres Tungemaal.

Ligesom Gud (efter den bibelske Genesis) satte de lysende Stierner,

det store Lys, Solen, og det mindre, Maanen, paa Himmelens Befæstning,

for at de skulde være til Tegn for bestemte Tider, for Dage og Aar —
saa skildres og den nordiske Kosmogonie i Hcdenoldsdigtet Yalas Spaa-

paa Salens Stene (Mure),

da Jorden begroedes

med gronne Urter.

(5) Sol fra Sonden,

Maanens Ledsagerinde,

Om himmelske Heste

koire Arm kasted;

Solen det ei vidste

hvor den Sale eicd,

Stjerner det ei vidste

livor de Steder eied,

Maanen det ei vidste

hvor sit Hjem den eied.

*) Dc tre skabende Guder (Odin, Vile og Ve).

**) Jorden, As. Middangeard, Moesogotli. Midjungards o, s. v. See ellers Eddalæren og

dens Oprindelse II, 300 o. f. 317 o. f. Lex. mytbolog. bor. S. 241, 637} jfr. min

danske Oversættelse af den ældre Edda I, 32, 55—56.

dom paa folgende Maade:

(1) Det var Tidens Ophav

Da intet var,

ei Sand eller So

ei svale Bolger;

ingensteds fandtes Jord

eller hoien Himmel,

der var et uhyre Gab

uden Væxter

(4) For Bors Sonner*)

Kloderne oplofted,

de som det herlige

Midgaard**) skabte;

Sol skinned fra Syd
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(6) Da ginge alle Magter

til ophiiiede Sæder;

hoihellige Guder

raadsloge derom;

Nat og Næ [Miirke?]

Navne de gave,

Morgen og

Middag kaldte

Undern og Aften,

(or Aar at beregne.

(7) Aser modtes

paa Ida-Slctte,

Alterkreds og Tempel

opreiste de hoit o. s. v. *)

Saaledes hedder det og i Eddadigtet Vaflthrudnersmaal, (Str. 23) om

Mundilfare o: En, som dreier sig om sin Axel, o: Stjernehimmelen:

Mundilfarc hedder

Maanens Fader

*) Disse Strophers Tcxt lyder saaledes, efter den ældre Eddas store Kjnbcnhavnskc
Udgave III, 24 o. f. (hvormed man han jevnfore en anden Recension, S. 195—190)

:

(1) Ar var rillda

på cr ckki i»or,

vnrn sandr nc stvi-

ne svnlnr nnnir.

Jord fannz æva
nc vpphimin ,

ffajt var ginunga

cn grus hvergc—

(4) ådr Bors synir

hjodom um yppo

peir cr Midyard

mdran skdpo;

Sol skein sunnan

å salar stcina,

på var grund grdin

gromim Inuki.

(5) Sol varp sunnan

sitini Måna ,

hendi inni hogvi

um himin jodyr.

Herved maa det bemærkes at enkelte

ere optagne i Textcn.

Sol pat nc vissi

hvar hon sali niti,

Stjornor pat né visso

hvar pær stadi åtlo,

Måtni pat nc vissi

hvat hann megins ålti.

(0) på gengo regin till

å rankstola,

ginheildg god

ok um pat gtelluz:

ISott ok nidjom

navfti um gåfo,

morgin hcto

ok midian dag

undorn ok aplan

årom at telia.

(?) Uittoz Æsir
åc Idavclli

peir cr horg ok hof

håtimhrodo. — — •

—

Varianter, angivne i ovenmeldte Udgave, her

%

é
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ojf Solens ligerviis,

hver Dag de skulle

om Himlen vandre

og Aarets Tider betegne*); —
samt endvidere (Str. 32):

Ny og Næ
skabte velgjbrende Guder

for Folk til Aarsudregning**).

Efter den yngre Eddas poetiske Fortælling skabte de tre Guder (Bors

Sonner) de lysende Himmellegemer og bestemte deres Baner og Gang,

hvorefter Dage, Dogn og Aarstal beregnes***). Spaakvinden nævner

ellers Natten som en betydelig Deel af Dbgnet, men ikke nogen Under-

\
*) Sammesteds I, 15:

Mundilfori hcitir

hann er Mana faftir

oh Solår id sama;

hi in i ii h verfa

Jiau shulu hvcrjan dag

dldum at årtali.

jfr. Anin. til min danske Overs. 1, 106—107 samt Lex. mytholog. bor. 245— 40.

**) L. e. I, 16:

Ny ok nid

skopo nyt regin

dldum at artali.

Nyi (Ny) ok Nidi (Næ)nævnes ellers som Dvergc (Alfer, Dæmoner eller personificerede

Naturkræfter) i Vala’s Spaadom. Om Nattens, hendes Ægtemænds og Sdnncrs, især

Dagens, mythisk-allcgoriske Personilicationer m. m„ henviser jeg til begge Eddaerne,
mine nysnævnte Værker og J. Grinuns Deutsche Mythologie 1, c. S. 666, 697 o. f.

***) Snorra-Edda med Skaldu, Rasks Udg, S. 9$ jfr. Eddalæren og dens Oprindelse I,

2—4,
7—9, 19—24, III, 181, 197, 221 o. f. Mærkelige ere disse Udtryk i den yngre

Edda: Sva cv sagt i fornum vi&indum at paftan af voru dægr greind ok dratal
,
—

„som det hedder i Oldtidens Visdom” o: Sagn eller Sange o.s.v. I denne Art af Visdom
hleve vist Ynglinger af Islands (hierarkiske) Godeslægter underviistc og saadanne Tra-
ditioner har man sikkerligen Eddacrncs endelige Optegnelse og Bevaring at takke,

cndskjdnt vistnok saare meget af sligt er forgaaet ved og efter Kristendommens

Indfdrclsc. Vi maa her vel lægge Mærke til at det i Island var visse Hovdingers

Pligt at indrette og bevare Kalenderen, bygget paaDags- og Aarstidcrnes Udregning

hvilken man gav en guddommelig Oprindelse. Herom meer i det Fblgende.
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afdeling: af den. Næ (INfymaanens Tid inden den bliver synlig) udtrykkes

i Originalen ved Fleertallet. Dette Udtryk, her anbragt, antyder vel over-

hovedet Maanens Phaser eller Qvarteerskiflter. Af de 4 Tidslob (eller

Tidspunkter) som ellers forekomme her, betegner Undern (eller Undorn)

sandsynlig (efter Tidsfolgen) Eftermiddagen, men dette maa vi soge at

udvikle nærmere i det Fblgende.

Da Sol, Maane, Dag og IVal efter den ældste mylhiske Anskuelse

sagdes at kjbre Himlen eller Verden rundt, tillagde man dem (især de

lorstnævnte) Lobebaner, betegnede med det almindelige Ord skeid , som

og kom til at bruges om ethvert Tidslob, i hvilket en eller anden Af-

deling af Banen tilbagelagdes (f. Ex. miffs morgnus skeiff).

Det maa naturligviis have været af stor Vigtighed for Oldtidens

Folk der ikke kjendte noget til vore Uhre eller lignende Tidsmaalere, at

komme til rigtig Kundskab om Himlens Kanter, og de forskjellige Stil-

linger i hvilke Sol, Maane og Stjerner til enhver Tid af Aaret viste sig,

for derefter at kunne finde Vei paa Land eller Hav samt til at udfinde

visse Bestemmelser for Dagsliderne, for derefter at kunne indrette deres

daglige Arbeider og Levemaade.

Fbrst have vel Skandinaverne og de fleste bvrige Folk inddeelt

Horizonten efter dens 4 Hovedhjorner eller Hovedkanter. At dette hos

os er skeet lioit oppe i Hedenold viser den nordiske Mythe, at Guderne,

da de havde skabt Himlen, satte den over Jorden med 4 Skjod eller

Hovedkanter, og satte en Dverg (her i Betydning af en Dæmon, Kabir,

eller et saadant mythisk Væsen) under hvert Hjorne; de Fires Navne vare,

ogsaa efter Valas Spaadom (hvor de opregnes allerforst blandt Dvergene)

Austri
,

Vestri
,
Nordri

,
Suffl i; de ere biensynlig udledte af de gamle

skandinaviske Benævnelser for Himlens 4 saakaldte Hovedhjorner, Ost,

Vest, I\ord, Syd; disse Ord forekomme, med ubetydelige Forandringer

i alle, saavel ældre som nyere Gothisk-Germaniske Sprog.

For nærmere at bestemme Verdenskanterne fordobblede man snart
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disse Horizontcns Afdelinger ved at tilfoie 4 nye, midt imellem de forst

udfundne Hovedkanter, nu bekjendte hos os som Sydost, Sydvest, Nord-

vest og Nordost
J

dog synes hverken de gamle Nordmænd eller deres

Coloniers Beboere at have brugt disse Benævnelser, men derimod andre

som endnu gjelde hos Almuen paa en Deel af Norges Vestkyst og de

mest derfra oprindelig udvandrede Indbyggere paa Island og Færoerne,

efter hvad jeg forbeholder mig at udvikle nærmere nedenfor. Hvorvidt

de ovrige Skandinaver i de ældste Tider have brugt de samme Benæv-

nelser, kan jeg ikke sige — hvorimod det vel er vist at Angelsaxer og

samtlige Tydskere have brugt andre, der nærme sig til de saavel hos os

som deres nærværende Efterkommere brugelige*).

Skandinaverne kaldte enhver af disse Himlens 8 Hovedkante* Ålt,

Ætt. I Norge brugte man ogsaa Afændringen Ætt, som i Skrivemaaden

svarer til de norske nu almindelige Æt, Ætt af selvsamme Betydning.

Af en gammel Strasburger Codex an forer Graff det oldsaxiske Ord ehto

(ellers og skrevet etto) — vel det samme som aehti — forklaret ved det

latinske internalla , hvilket Qvintilian især bruger om Afstanden mellem

Stjernerne, men som ogsaa ellers kan gjelde baade om Tider og Steder.

Graff meente at det især betegner „Statte des Himmels", som sundar
,

sunderstat (Diutiska I, 155) Sydkant o. s. v, — altsaa ligefrem det samme

som det skandinaviske Ætt, og navnlig tillige det til hint intervallum sva-

rende Tidslob, Nordboernes Eykt
;

Angelsaxernes asht
,

eht er vel op-

*) Vi opregne her forcldbig disse 8 Verdenskanter, saaledes som de nævnes i Sagaer

og andre Oldskrifter, samt endnu (med enkelte Undtagelser) i Island og som da be-

tegnes med Tillæget dtt paa den hosfdlgende Etmaalsskive

:

Autsv9 O Vcstr, V
Landsudr

,
SO (jtnortfr, NV

Sudr9 S ISor'dr, IN

Utsudr, SV Landnor&r
, NO

De nu stedfindende Undtagelser paa Islands Nordland, Vesterland og Østerland om-
meldes paa sit Sted hernedenfor.



rindelig det samme Ord, ligesom Ælt i oldnordisk og kom til at betyde

Stamme, Slægt o. s. v.

Efter de samme 8 Himmelhjorner kaldte man og de dertil sva-

rende Vinde; de opregnes saaledes i det i Norge (i det 12te Aarhundrede)

skrevne Kongespeil (Honungs skuggsjå, udg, i Soro, 1768, 4., S. 58—43)

med de endnu brugelige islandske Benævnelser.

Med Tiden fandt man det nødvendigt at fordoble Himmelkanter-
9

nes Antal, ved at dele de ovenanførte, kaldede Ættir
,
Altir

,
hver i tvende

lige Dele, af hvilke enhver kaldtes Ælling (omtrent ligesom plagula af

plaga).

Det er sandsynligt at Ordet halfa (Halvdecl, der ellers overhovedet

nu betegner en Verdensdcel eller Verdenskant) fordum egentligst har be-

tydet det samme som ætting
,

altsaa Halvdelen af en alt
,
og saaledes

ganske har svaret til Færøboernes lialga, haalga (hvorom mere nedenfor).

Ordet er det samme som de gamle tydske halfa, halha (As.healf), hvoraf

de hos GrafF anførte ostarlialba ,
Ostkant (oricntalis plaga) northalba

(borealis plaga) o. s. v. uddragne af Haandskrifter fra det 8de og 9de

Aarhundrede. Enhver ætting kaldtes ellers almindeligst (som Tidspunkt

betragtet) miffmunda eller miffmundastaffr , med Hensyn til de Himmel-

kanter hvilke den antoges at dele, f. Ex. miffmunda utsuffrs ok vestrs
,

Middelpunktet mellem Syd-Vest og Vest, altsaa vort SSV*). Saaledes

inddeclle man Horizonten, med Hensyn til Sted forholdene, for at Van-

dreren og den Reisende, der noie lærte disse Inddelinger at kjende, ret

kunde vide hvor han var og hvorhen han skulde tage Veien. Længere

hen mærkede man, især Folk der havde faaet faste Bopæle, at det var

gavnligt at bestemme Dagstiderne efter Solens eller Stjernernes Gang

*) IVu plcicr man, i Island, blot at anvende Iagttagelsen af Solens tilsyneladende Stil-

ling over Horizonten paa Dagstiderne, f. Ex. ved at sige i det sidstanfdrte Tilfælde,

„midt å milli nons ok inidaftans” (midt imellem IVon — Hl. 3 — og Midaftcn — Hl, 0).

eller: „jafnnærri badum” (lige nær ved begge) „noni og midaftni” — altsaa Hl. \\ e. M.

4
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gjennem Himmelkanterne, og’ derefter fastsætte visse Punkter, ved an-

tagne eller anbragte Mærker paa Jorden, hvorved hensigtsmæssige Tids-

afdelinger kunde antydes. De gamle Skandinaver bare sig ad dermed

paa ftilgendc Maade.

De antoge (især, som vi bestemt vide, i Norge, Færoerne og Is-

land) at enhver af de 8 ållir gjenncmlobes af Solen i 5 af vore Timer*

men enhver af Underafdelingerne, de saakaldte ællingar, i Time. En

af de storre Tidsafdelinger kaldte de Eikt, Eykt
,
O/At, de mindre derimod

en halv Eikt (hålfeikl) *), hvilken man sanrlsynligen ogsaa har kaldet

stund , dagsstund ,
hvoraf vort endnu brugelige Stund, Dagsstund (til

hvilke lignende Sidestykker haves i de fleste, saavel ældre som nyere,

gothisk- germaniske Tungemaal). Stund nævnes i den ældre Eddas

Sange**) som Benævnelse for et Stykke Vei af en vis Længde, svarende

til stund Tidsmaal, ligesom man i Tydskland endnu siger: „eine Stunde

Weges”. Da Kjæmpen Kormak (i Islands hedenske Tid) udfordrede sin

Modstander hoitidelig til en Tvekamp, bestemte han baade Sted og Stund

for ham („kvaddi å staft ok stund til einvigis”; Kormakssaga S. 198). Da

man, i vort Nordenj efter Kristendommens Indførelse, begyndte at regne

Dagens Timer efter Katholikernes romerske Tidsmaal, kom Ordet stund

til at betyde en af vore endnu brugelige Timer***). Ordet Eikt er nu

*) F. Ex. i Saga Jporldks helga , li vor det fortælles om en syg Islænder at han laa i

Afmagt „mcir enn halfa eikt”.

**) iiarhar&s ljo& Str. 54 (den store IJdg. I, 114):

Langt er at fara: o: Langt er at fare:

Stund er til stokksins, en Stund er til Stotten

avnnor til steinsins, en anden til Stenen (Klippen),

lialtu sva til vinstra vegsius. hold dig saa til venstre Vei.

(min danske Oversættelse II, 153).

***) Deraf de nu brugelige islandske Ord; stundaglas (Timeglas), der forhen i Island

har været almindelig brugt $ sec f. Ex. Troils Ueise, (S. 90)$ stundaklukka , Stue-

uhr, Slaguhr (som nu begynde at komme i Brug blandt Almuen; enkelte Bonder

kunne endog selv forfærdige dem af Træ), Gudmund Andresen forklarede i sit

ældste islandske Lexikon (udgivet af Besenius efter Forfatterens Dbd, 1683) Ordet

Eykt ved: hora magna, tres arlificiales continens, alias vigilia ; denne latinske For-



27

mindre i Brug-; dog forekommer det i forskjellige Udtryk og Talemaadcr

f.Ex* * cyktamot, Eikternes (eller Etmaalenes) 316de eller Grændseskjel;

ciktamork det samme som Dagsmærker; — dette Ord bruges og om Af-

delingerne paa en, efter Eikterne, indrettet Solskive; um eykt ok æfi efor

bestandig) o.s«v« Ligesom Ordet (Oikt) ,
Okt, Oyt endnu i de nysop-

regnede tre nordiske Lande beholder dels gamle Betydning, saa finder

man og i Danmark og Sverrig Levninger af det (hvorom mere i det

Folgende). Selv koit oppe i Tydskland synes Ordet, overeensstemmende

med den islandske Udtale, endnu at være vel bevaret; i Bayern kalder

Almuen et kort ubestemt Tidslob („einc Welle”) Eicht
,
og et endnu

mindre Eichtlein. Forfatteren af „Bayerisckes Worterbucli” udleder

disse Ord af Gjerningsordet eichen , afmaale; folgelig maa Eicht og

Eichtlein for have udgjort et bestemt Tidsmaal, hvis Størrelse man

nu, i den Egn, ikke mere kjender. Efter min Mening kunde Schmcller

gjerne have jevnfort, hvad han troede at ligge for langt borte: „Die 8

Elitas oder Uhtas der Angelsachsen und Nordlander, in welcke die 24

Stunden des Tages eingetheilt waren”*)*

Nordboerne havde saaledes 8 storre, og andre 8 derunder indbe

fattede mindre Tidsafdelinger, af hvilke enhver nu ved mig er bleven be-

tegnet ved en særegen Benævnelse« De udgjorde tilsammentagne et Et-

maal, hvilket vore hedenske Forfædre som oftest synes at have kaldt doyrr

klaring stemmer ovcrcens med Romernes egne Indretninger og Talebrug. Hertil

synes og den lærde John Olafsen (fra Svcfneyum) at have taget llcnsyn, da lian

(1770) i Cilossariet til Syntagma de haptismo oversatte stund ved horn major sive

minor, endskjont han vel ved den længere Stund han have meent den gamle (Halv-

eikten), ved den kortere vor nu brugelige l ime. Itjorn Haldorson oversatte, vistnok

rigtig, eykt ved trihorinm (der besynderlig nok overalt i hans Lcxikons trykte Ud-

gave er blevet til tritliorium eller tritorium , tritoruni).

*) Nogle Lærde mene at dtt 9 nogle ligeledes at eykt bor udledes af Tallet 8 (dtta,

otte), som i meget mange Tungemaal har Benævnelser der ligne hinanden f. Ex. i

A. S. eahtn clita, ahta (hvoraf Engl. ciglit) Oldsaxish alita, gammel Frankisk iihta

IR go t h. dhtau o. s. v. — hvortil endvidere komme adskillige Sidestykker i de græsk-

latinske og indisk persiske Sprog,

4 *
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dægr
9 endnu i Dansk Dogn

,
i Svensk dygn *). De have ellers inddeelt

Etmaalct paa forsly ellig-e Maadcr, som:

1, Efter Dagens Tiders naturlige Forandringer ved Dagslysets lorste

Frembrud
?

Tiltagelse, Aftagelse og Forsvinden. I saa nordlige

Bredder, som Skandinaviens og Islands, maatte disse Naturphæ-

nomener indtræffe i meget forskjellige Tidspunkter paa de forskjel-

lige Aarstider, formedelst Dagens Længde om Sommeren og dens

Korthed om Vinteren. De gamle Skandinaver boede dog ikke

(med Undtagelse af Nybyggere i Grbnlands nordlige Deel) saa

langt mod Nord, at dejo hver Dag i hbiere eller ringere Grad,

kunde iagttage disse Dagslysets Forandringer, og derfor havde

de, som helst færdedes i fri Luft, mange Benævnelser derfor,

som f. Ex. om Daggry, Dagbrækning, Morgendæmring, Dagning,

Morgenskin (m. m.): dægrarnot (Dbgnmbde), elding (Uding),

nætrelding
, aftrclding (af det efter Udseende ildagtige Dagskjær),

lysing ,
aftrbirta ,

dogun
^

hålfbirta
,
solarrod, um solar uppkomu

o. s. v. til hvilke (og flere lignende) jeg anseer det for unødven-

digt at opregne tilsvarende Sidestykker i de nyere skandinaviske

Sprog og Dialekter; for Danmark ere de med Omhu samlede i

Molbechs tvende Ordboger (see f. Ex. hans Dialektlexicon under

Ordene Dag, Tider o. fl.). 1 Islands, det nordlige Norges og

Svcrrigs mbrke Vintermaaneder, kunne de korteste Dage neppe

siges at bestaae af mere end Morgen, Middag og Aften; vel er

et Etmaal stedse lige langt, men til hiin Aarstid og Lande kunde

#) Senere kom Ordet dægr i Islandsk fil at betyde et halvt Dogn, Nat eller Dag

$

dog bruges endnu Ordet dægrarnot , Ddgncncs Mode, kun om Morgenen eller det

lorste Daggry. Disse forskjellige Betydninger af Ordet dægr ere udforlig afhand-

ledc ved mig i Grdnlands historiske Mindesmærker I, 1G2—G3$ jfr. Bafns Antiquitatcs-

Amcricanæ S. 420. Det nysanforte sammensatte Ord viser at man, da det forst

kom i Brug, almindelig har antaget (hvad Islands Lov ellers bestemte), at Dagen

skulde antages at komme forend Natten i al indenlandsk (eller borgerlig) Tidsregning.

f

f

*

%

!
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dog Skandinavernes fuldstændige Etmaalsskive langt fra ikke passe

efter Dagslysets naturlige Gang-, da f. Ex. Natten, ved Vinter-

solhvervstider, hos dem kan siges at begynde længe for end

Aftenen (som i Eiktesystemet ansættes til Kl. \\ e. MO ellers

efter Eikteregningen antages at begynde. Naturligviis maatte dog

de gamle Skandinaver inddele hvert Dogn i Dag og Nat; til enhver

Tid af Aaret anloge de det og at bestaa af 4 mindre Dele: Mor-

gen, Dag, Aften, Nat.

2, Efter en for Dognet, i en til Eiktetallet og Arbeidsdagen bedre

passende Aarstid opfundet og indrettet technisk Tidsregning, som

erfares af vedlagte 2de Tavler over Etmaalets 16 Stunder, sva-

rende til Solens og flere Himmellegemers tilsyneladende eller for-

modede daglige Gang igjennem Verdenskanterne. En Etmaals-

skive, der noget ligner den paa vor Tavle, findes vel ved Rim-

beglas trykte Udgave, men den er kun indrettet efter Arnasons

urigtige System. Den folger og med de 2de Udgaver af hans

Fingrarim. Endvidere er en Efterligning deraf udarbeidet som

Central-Afdeling af Liljegréns store Tavle, kaldet „Tusende Års

Calender” (udkommet omtrent 1825) med denne Titel: „Forn-

Nordisk Timvisare”*). Af en til Finn Johnsens meget rigtigere

horologium svarende Etmaalsskive havdes hidindtil ingen saa ud-

forlig Fremstilling som den nærværende. Et Udkast til en saadan

bekjendtgjordes forst ved mig i Memoires de la Societé royale des

Anliquaires du Nord 1857 S. 187; den nu meddelte stemmer vel

*) Det hosfblgcndc Forklaringsblad siger derom, at dens „gamla nordiska Afdclningen

a „af Dygnet bcståmdcs genom uppmårksamhet på Solens och Stjernornas stiilJning

„cniot vissa vaderstrekan kring de Gamlas Boningar stållda eller antagna marken,
„samt delades efter livad hår anvises”. Forsaavidt Tavlen retter sig efter den kri-

stelig-julianskc Balender, hvortil den der omhandlede Afdeling af Dagens Timer
horer eller blev tilsidst af Klerkerne henfbrt, kan det lielc have sin Higtighed,

men Hedenolds Skandinavers rette Eiktcsystcm fremstilles der ikke. Stunderne an-

fores vel (som 16 i 'rallet) fra Midnat af, men uden Benævnelser.

i
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ovcrcens med dem i Eikters og Stunders Angivelse
,
men Tidsaf-

delingernes Benævnelser ere lier tildeels (efter ny og ndiere Un-

dersbgelse) berigtigede og fuldstændigere an forte.

Denne Inddeling af Dagens (eller Dognets) Tider er biensynlig

lempet og indrettet til en Arbeidsdag i Skandinaviens, Færoernes og Is-

lands bedste Sommer- og Hosttid; det sidstnævnte Land havde fordum

foruden dets rigelige Ilbavl, ogsaa en ikke ganske ubetydelig Kornavl.

Islands endnu gjeldende nationale Kalender revideredes og be-

stemtes, som lovgyldig, paa dets Altliing, benved Aar 960, da Tborkel,

Sbn af Hbvdingen Thorstein (den fbrste Nybygger Ingolfs Sbn) kaldet

Mani eller ,,Maane”, var Lovsigemand og med andre Landets viseste Mænd

billigede dens af Thorstein Surt, med Hensyn til Epakterne, foreslaaede Re-

form. Forend Aarets Lob udregnedes, maatte naturligviis Dognets Længde

og Inddeling bestemmes. Dette er da formodentlig skeet med Althingets

Samtykke. Althinget holdtes i Civil-Aarets sidste Maaned*) (kaldet Sol-

maaned); det pleiede at sluttes henimod Maanedens Midte og Hbhostens

Begyndelse. Til denne Aarstid passe netop de for Arbeidsdagen i Et-

maalstavlen fastsatte Bestemmelser.

Upaatvivlelig have vore Forfædre, saavel i daglig Tale som ved

forskjellige Lovbestemmelser, regnet Morgenen og den tidlige Aften til

Dagen, men i Etmaalstavlen forekommer dog den Synderlighed at den

inddeler Dognet i folgende ulige Hoveddele:

A, Morgon
,
myrgin

,
Morgenen (med hvilken og den borgerlige Dag

eller Arbeidsdagen begyndte); den indeholdt 1 Eikt (2 Stunder

eller 3 af vore Timer).

*) Efter Islændernes borgerlige Kalender. Den er nemlig blevet indrettet saaledes for

Althingets Skyld, thi der skulde det paafdlgende Aars Udregning fastsættes og hiii-

tidelig forkyndes; efter Kristendommens Indfdrelse iagttoges den julianske i kir-

kelig Henseende. I religios mythologisk Henseende synes de hedenske Gotlicr og Skan-

dinaver o. fl. at have fulgt en særegen Aarsudregning (fra Vinterens Begyndelse af)

hvilket jeg har sogt at udvikle i Indledningen til mit Spccimen Calendarii gentilis.



B, Dagr

,

Dagen, 3 Eikter (6 Stunder, 9 Timer)*).

C, Aftan,
Aftenen, 1 Eikt (2 Stunder, 3 Timer)

D, Nott, natt, Natten 3 Eikter (6 Stunder, 9 Timer).

Tilsammen 8 Eikter, 16 Stunder, 21 Timer, som ogsaa endnu

netop udgjore det norsk-danske Etmaal
,

frisisk Etmal, (Actmal

)

Neder-

tydsk og Hollandsk Etmaal, o. s. v.

Denne Inddeling af Dognet eller Etmaalet fremstilles udtrykkelig

med Hensyn til dels og Eikternes Timetal, af Kongcspeilets (ovenfor S.

155 citerede) norske Forfatter. Han gjennemgaaer med sin Lærling

disse 8 Tidslob**), i det han opregner Verdenskanterne og de derfra

kommende Vinde, i den selvsamme Orden som vi her komme til at op-

regne dem. Den Aarstid, som han især tager Hensyn til, er den, hvor-

paa Skibsfarten i Norge forhen pleicde at begynde, rimeligviis i April

Maancd ved Sommerhalvaarets Begyndelse efter den gamle norsk-islandske

Kalender. Just da vil Solens Opgang, i de sydligere Egne af Norge,

indtræffe benved Kb 4^ f. M., da altsaa den naturlige Dag hest passer

til det her omhandlede Etmaalssystcm, og det er sandsynligt at dets Iagt-

tagelse i Island har pleiet at begynde med Kalenderens forste Sommerdag,

mellem 19—25 April efter vor Regning. Det er hoist mærkværdigt at

*) I Middelalderen synes og de Tydske at have tænkt sig Morgenen som forskjellig

fra Dagen, som det hedder i et gammelt Digt:

Von mitte des Morgens his auf den Tag.

(Grater, Idunna und Hemode 1812, S. 152).

**) Rontings skuggsjo S. 54. „meSan sol veltist um VIII ættir verBr sva at réttu tali,

at pat eru prjar stundir dags er sol veltist um eina ætt”. Forfatteren bemærker
ellers at han her „at rettu tali” (efter ret Itegningsmaade) regner 3 Stunder (eller

Timer) for hver ætt eller cikt$ han fulgte nemlig, i sin Tidsregning, den julianske

Kalender og dens Timeregning, som da (i det I2te Aarhundrede) i Norge ansaaes

for den rigtigste og mest gjeldende. Saaledes hedder det og i samme Skrift S. 57:

At bokmåli på verda avll hundrut Uræd kolluV’ o: ,,I Bogsproget antager man
„stedse 100 at gaae paa et hundrede” (da man ellers, ligesom endnu i Island og i

visse Egne i IVorge, regnede et hundrede som 120) samt strax efter: ok verdr pat

pd at réttu tali priu hundrud triæd (o : 300) o. s. v. Ved Klerkernes og deres Bogsprogs

Indflydelse blev saaledes i vort Norden saavel den gamle Tiineregning som Talregning

forkastede og ansecte for urigtige mod de fremmede rette!



denne Fortegnelse over Ætter og Eikter begynder naar Solen gaaer

ind i den bsllige Verdenskant (austrått), thi netop med det Tidspunkt,

Kl. 4^, begyndte Islænderne i Sommertiden deres Arbeidsdag. Heraf sees

det ganske klart at Middelalderens Nordmænd, ligesaa vel som deres Ef-

terkommere til vore Dage, have brugt og fulgt den selvsamme Dbgnudreg-

ning. Kongespeilels Benævnelse af Eikterne tilfoies her nedenfor paa

vedkommende Steder, ligesom og paa de tvende hosfolgende Tavler.

Etmaalets oldnordiske Eikter og Stunder (af hvilke de første i den

licrfolgende Undersøgelse og den dertil horende sammenlignende Tavle

betegnes med Romertal, de sidste med arabiske Cifrer) ere disse:

Eikt. Stund.
I. 1.

'

Arbeidsdagens første Eikt kaldtes i Almindelighed*) Morgun9

Myrgin, Morgen; som bekjendt findes delte Ord, med ubety-

delige Ændringer, i alle gothisk-germaniske Sprog. Dens første

Stund antoges at begynde da Solen, i Island, ved Sommertid

sees i Ostnordost (efter oldnordisk Talebrug midmunda land-

nordurs ok atislurs o: Midpunktet mellem Nordost og Ost) endnu

paa Færoerne haalga Estur , efter vor Timeregning Kl. 4^

om Morgenen. Dette Tidspunkt har man i Island fordum kaldt

hirdis rismål o: den rette Tid for Hyrden til at staae op om

Morgenen. Til samme Klokkeslet have og Arbeidsfolkene der,

i Vaarfiskeriets og i Udslættens Tid, stedse pleiet at staae op.

Denne Dagstid ommeldes i Islands Lovboger, men de hertil ho-

rende Steder forklares paa forskjellige Maader af Fortolkerne.

Fristatens Lovbog Grågås (udgivet 1118) befaler saaledes

(i Landabrigdabalkr 5 Cap.) en Gaardsbesidder eller Bonde

*) Ogsaa i Kongcspcilet S. 39. Efter S. 38 synes den og at kunne kaldes rennandi

dagv (den oprindende Dag). Det hedder ellers der i Tcxtcn: „En få er hun (sol)

tekr at vilja austrættar” (o. s. v,).



Eikt. Stund.
I. 1.

(naar flere af lians Naboer felagede over at hans Faar oversfercde

deres Grændser og sfeadede deres Græsgange): J)å scal hann

låla reka feid i midjan haga sinn of aptna . Ilann scal fundit

hafa fé sitt er sol er i austri midju
• fiat heila hirdis rismål.

o
:
„Da sfeal han lade Faarene (eller Qvæget overhovedel) drive

„til Midten af sine Græsgange hver Aften. Dan sfeal have fun-

„det (samlet) sine Faar, naar Solen er midt i Oster. Det fcal-

„des Hyrdens Opstandelsestid”. Yed at læse disse Ord med

Eftertanke, uden just at fenytte de to sidste Perioder sammen

og saaledes lage dem i bogstavelig Forstand
,

vil vel enhver

indsee at hele Sætningens Mening er den: at Bonden eller hans

Hyrde (og Hyrder overhovedet) sfeulde staae saa tidlig op om

Morgenen, at han feunde finde og samle sin hele Hjord, inden

Solen om Morgenen stod midt (lige) i Oster, allsaa Kl. 6; til

denne hans Forretning har man i det hbieste feun beregnet

Time, en Stund eller halv Eifet, som da maatte begynde Kl. 4^,

paa hvilken Tid Hyrderne, og flere, i Island om Sommeren

endnu pleie at staae op — og som derfor kaldtes Hirdis rismål.

At Hyrden, i de islandske Gaardes som oftest meget vidtløftige

Græsgange, feunde finde og samle sine i Nattetiden vidt omkring

adspredte Faar i et Oieblife, nemlig naar Klokken præcise er 6,

er ifefee tænkeligt. Min lærde Ven, denne Lovbogs Oversætter

har da neppe strax truffet den rette Mening af Ordene: skal hafa

fundit, i det han kun gjengiver den med det eneste latinske: rccol-

ligat (pccoraj. Senere er han dog, ved Glossariets Udarbejdelse

(S. 34) bleven opmærksom paa Finn Johnsens Oversættelses-

maade af et andet, fra delte Lovsted hentet eller dertil svarende

Sted af den yngre Lovbog Jonsbok , og forandrer saaledes sin

Oversættelse til det rigtige: recollecta habeat (pccoraj .

9
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Eikt. Stund.

h 1 .

Det nysommeldte Sted af Jonsbogen (udgivet 1280,

Landsieigubålkr, 16de Kap.) lyder saaledes (om et ligneudc »

Tilfælde): ftå skal hann lata rcka l mi&jan haga sinn fé

siti um nætur ; hann skal hafa rckit pat ur haga hins
, på er sol

er i austri midju, pat sem hann måtti jinna
,
pat heita hirdis

rismåh Stedet gjengives saaledes paa Dansk i denne Lov-

bogs trykte Oversættelse: „Da skal lian lade drive sine Kreature

, 5
om Aftenen midt udi sin Græsgang. Ilan skal have bortdre-

vet af den andens Græsgang alt sit Fæ, som han kunde finde,

„naar Solen er midt i Oster. Det liedder Hyrdens Opstandel-

sestid”. Finn Johnsen eommenterer („De noetis præ die præce-

dentia”, 1782, 8. p. 245) saaledes over dette Lovbuds rette Me-

ning : „jubet opilionem tam mane surgere ut armenta et greges heri

sui, qvænocturno tempore limites transgressa fuerant, ex vicino-

rura paseuis abegerit eum sol punetum orientis attigit, o: horaGta,

ok heitirpat hirdis rismål o: hoc tempus (non quo opus absolverat,

sed quo surgendum crat) vocatur opilionis surgendi tempus”.

Denne Lovs udtrykkelige Bestemmelse viser at det har været Graa-

gaasens Forfatters Mening: at Hyrden burde opsoge sine Faar

(eller Kvæg overhovedet) ikke alene paa sin egen Græsgang (eller

Mark) men ogsaa paa dem der laa paa flere forskjellige Naboers

Grund. At ofte 1 ^ Time maatte udfordres til dette Arbeide, bliver

da tydeligere af den yngre end af den ældre Lovbogs Udtryk.

At Faarehyrden, (om hvilken der her især er Tale) ellers

i Island fordum (ligesom tit endnu) pleiede at være oppe for

end andre Folk paa Gaarden, seer man og af Sagaerne: f. Ex*

Vigaglumssaga 19 Kap. (om den hedenske Tid) og Ljosvenngas.

14* Kap. (kort derefter), jfr. Laxdælas. S. 240, 270. Bjorn Hal-

dorson oversatte vel (i sit Lexikon) selve Ordene hirdis rismål

f
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Eikt. Stund.
I. 1.

#

ganske rigtig ved surgendi tempus pastoris, men feiler derimod

i at tillægge: nobis hora sexta antemeridiana, hvilket mansenere

har fordansket saaledes: „Tid for en Hyrde at staac op, nemlig

Kl. 6 om Morgenen”. I sin Atli (6te Kap.) undgaaer Haldorson

denne Benævnelse for Dagstiden, men henviser overhovedet til

Finni Johannæi Hist. eccl. Island I, 154 om Eikternes Navne

og Inddeling— altsaa til en Forfatter, der her vel ikke nævnte

Hirdis rismål
,
men i andre Skrifter udtrykkelig ansatte det til

Kl. 4J f. M. f. Ex. i hans Sciagraphia S. 56. Eggert Olafsen

ansætter Tidspunktet (Reisc g. Isl. S. 42) til Kl. 4^, men feilede

deri at det i Graagaasen ogsaa kaldtes midr morgun („naar Solen

var lige i Oster da Klokken er 6”). Mærkeligt er det, at man

i Jylland fordum havde en til hirdis rismål svarende Benævnelse

afen Dagstid (den 3die, efter „Dagningen” og „Solens Opgang”)

nemlig denne: „da Hyrden drev ud med Kvæget”*).

Den norske og danske Bonde pleier og i Hostens Tid at

staae op ved det ommeldte Klokkeslet (Kl. 4^) da Arbeidsfol-

kene faa en lille Forfriskning kaldet (efter Hallager) i Norge

Aabit
,
hvorfor den (eller Stunden) der kaldes Aabitsmaal. Den

selvsamme Skik har man og paa Færoerne, hvor denne forste
9

Frokost ligeledes kaldes Aabit
,
svarende til det islandske Abitr **).

/

hvoraf Stunden vel kan kaldes AbitsmåL

Molbechs danske Dialekt- Lexikon S. 598, efter Dieisens Vendsysselskc Ordbog,

som ikke er udgivet i Trykken. Disse Udtryk om Arbeidsdagens forstc Stund

(m. 11.) synes at vidne om en oprindelig O verccusstemmelse mellem den danske og

norsk-færbisk-islandskc Inddeling af Dogncts Stunder, med Hensyn til Landal-

nmens, ved Lov eller Vedtægt, fastsatte Bcskjeftigelser.

Dette Ord lindes ikke hos Bjdrn Haldorsen$ det bruges dog almindelig i den oven-

anfortc Betydning, paa Islands Vcsferland, navnlig i Iseljords Syssel. Jfr. ellers

Lunds Beskrivelse over Ovre Tcllemarken, S, 160, hvor den ovenmcldtc forstc Fro-

kost kaldtes Bidtaa (bita ?); i eller ved Bergen kaldtes den (1616) Bisken (formo-
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Hikt. Stund.
1. 1 .

Den færoiske Almue begynder saaledes Arbeidsdagen,

paa den travleste Aarstid, med det sidstmeldte Klokkeslet, som

med Hensyn til Solens daværende Standpunkt paa Færoerne

kaldes halga (liaalga

)

eller halvgaaen Eslur (eller Oster).

— 2
* Den 1ste Eikts 2den Stund begyndte ved Solens Stand-

punkt i midt Oster (sol i austri eller austri midju, nu Færd-

boernes Estur
,
Nordmændenes Oust

,
Bæroust o. s. v.) eller, efter

vor Talebrug, lige i Ost, og ved Morgenens Midte, hvoraf Tids-

punktet fik det ovenanførte endnu i Island almindelige Navn:

midr morgun. Dette indtræffer Kl. 6 f. M. Tidspunktet nævnes

tit i Sagaer og Love f. Ex. Vigagltims Saga (Kap. 25) i Heden-

dommen; Heifiarviga Saga (S. 272) i Landets endnu halvheden-

ske Tid Kristinréttr forni (Islands ældste Itirkelov) i 4de Kap.

(pag. 40) Hele Stunden kaldes: miSs morguns skeid f.Ex. i

Sturlunga S. III, 269 (9. Bog. 43 Kap.) ogsaa i Norge (som

i Saga Hakonar, Guttorms ok Inga, 15de Kap., Fornm. S.

IX, 37), Moth anforer Ordet Midmorgen som Dansk, samt

antager det for Formiddagens Midte, altsaa Kl. 6 f. M. (fra

Midnat at regne) overeensstemmende med den islandsk-norske

Tidsbestemmelse. I gamle svenske Skrifter finder man det og

for selvsamme Tidspunkt (efter Liljegrén) som Midmorgon.

Nordmændene have beholdt denne ældgamle Benævnelse som Me-

morya. Selv i tydske Oldskrifter forekommer Ordet som mitter

Morgen (hvoraf: tmibe mitten morgen

)

o. s. v. (jfr. ofr. S. 31).

Stundens andet gamle og rimeligviis fordum almindelige

Navn (der og i vidtløftigere Forstand kunde tillægges hele

Eikten) er Rismål , Tid til at staae op, nemlig den alminde-

dcntlig efter det tydske Bischcn, svarende til Biss, Imbiss) og blev der nydt Hl. 6

f. M. I gammel Frankisk betyder Imbiz allerede Frokost.
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Kikt. Stund.
I. 2.

lige, da Hyrdens og Hdstfolkenes (som vi allerede have

seet) indtraf \\ Time tidligere. Denne Benævnelse forekom-

mer paa forskjellige Steder i Ilrafnkels Saga (hvorom mere

herefter) i Islands Hedenold. Ris betyder Opstandelse (lige-

som det Engl. rise'). Endnu har man Ordet Ris i det

norske Almuesprog, brugt om den sædvanlige Tid til at staae

op paa. Ris kommer af at risa
,
reisesig; det haves, i forskjel-

lige ubetydelige Afvigelser, i de fleste saavel ældre som nyere

gothisk-germaniske Sprog; dog er det til ris fbiedc mål
9
(ogsaa

mel) bestemt Tid (i hvilken Betydning det her flndes) o. s. v.

fuldt saa meget udbredt paa lignende Maade.

II# Den anden Eikts forste Halvdeel begynder ved Solens

Standpunkt bOSO, Forfæd renes Miffmunffa austurs oklandsuS-

urs , de nuværende Færingers lialga Landsuur
,

svarende til

Kl. 7^ f. M. Selve Tidspunktet kaldtes vel oprindelig Dagmål,

i Enkelttallet, som nærmest fortolkes ved Dagens Grændse (eller

Kjendemærket for den) eller den egentlige Dags Begyndelse.

Nogle mene at Dagmål og betyder Dagmaaltidct eller Tids-

bestemmelsen derfor, og vist er det ellers at Dagsmærket tit

kaldtes DagverSarmå /, (dogurffarmål) som netop end tydeligere

her betegner det samme Begreb*). I Svcrrers Saga anfbrer

Flatobogen at Sigurd Erlingson forlod Tonsberg en Dag i

August eller September Maaned ved Dagmaalstid (umdagmåla

skeid) hvilket den skalholtske Codex udtrykker: ved Davremaals-

tid (dogurdarmåls skeid) hvoraf det sees at disse Ord i Norge-

*) Af’ dagverdr , dagur&r
,
dogurdr ; i Vestgotaloven daghurper , i Ostgotaloven dagh-

varper (efter Schltitcrs Udgaver) Dagmaaltid, Frokost. At Ordet fordum er blevet

brugt i hele Skandinavien, viser dets almindelige Brug i nyere Tider, hvilket jeg

nedenfor kommer til at udvikle; den strækker sig og til Nordfriscrnc,
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Fikt. Stund.
II. 3.

(om denne Aarstid) fordum vare eenstydige*). De gamle Skan-

dinaver og Islændere pleicde i Almindelighed hun at holde to *

egentlige Hovedmaaltider om Dagen, hvoraf dette var det forste.

At det holdtes tidlig paa Dagen erfares af utallige Steder i

Sagaerne; vi nævne f. Ex. Ljosvetmnga S. 8 Kap., IsfyrSinga

S., S. 58, 52, Heidarviga S. (Isl. S. I) S. 273, 283, 288, Stur-

lunga S. I, 78. Det andet Hovedmaaltid holdtes 12 Timer der-

efter, ved den sildigere Aftentids eller Nattens saahaldte Be-

gyndelse
;

see herefter under Nåttmål. Dog maa vi vel lægge

Mærhe til at denne Bestemmelse for Spisetiderne i Island

egentligst maalte gjelde for Sommerhalvaaret, saa at Dagmaal-

tidet, formedelst Dagens Korthed og de horte Dages morhe

Morgener, i Almindelighed har maattet holdes sildigere om Vin-

teren, rimeligviis ved det nu paa Sokysten saahaldte Dagmål

(denne Eihls anden Halvdeel), som da vel haldtes (det sildigere)

dagver&armål.

Dagmål nævnes allerede i Islands Hedendom f. Ex. i Vi-

gaglumssaga 8 Kap.; Orafnhelssaga S. 36, samt i Overgangs-

tiden fra Kristendom til Hedendom, som i Hei&arviga Saga S. <»

272, saa og i Rimbegla 4 Parts 5te Kap. (S. 452). Et af de

allervigtigste Steder, i hvilhe Ordet forekommer, er i den saa-

haldte Grænlendingapdttr eller Erik den Rodes Saga. Origi-

> nalen findes i den beromte Flatobog (Codex Flateyensis) som

tilhorer det store kongelige Bibliothek. Ved en FeiUagelse blev

den forst henfort til Snorre Sturlesons Heimskringla, eller Norges

Kominga-Sogur, og saaledes aftrykt i dette Værks forste Ud-

*) L. c. 140de Kap. Fornmanna Sogur VIII, 330. Ileimskringlas Fortsættelse IV, 143.

I samme Sagas 158 Kap. nævnes og Dagmaalstid (*lagmdlakcid) da Sot'olk skulde spise

Frokost paa Kong S verres Krigsskibe I. c. VIII, 381— 382 (IV, 281).
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gave, ved Peringslsold (Stoclsliolm 1697, Fol.) samt paa ny i

%

den anden, i Kjobenhavn foranstaltede store Udgave. I den

forste er det her omhandlede Sted oversat paa Svensk og Latin,

uden at nogen af Oversætterne har forstaaet det mindste af dets

rette Mening*). I den 2den Udgave (1777 Fol.) er det deri-

mod baadc rigtig anf'ort og gjengivet i den danske og latinske

Oversættelse. Med den historiske Anledning til dets forste Op-

tegnelse hænger det saaledes sammen:

Henved Aar 987 (eller noget for) vilde Islænderen Bjarne

Herjulfsson, der længe havde faret til Sties fra Norge, opsoge

sin Faders nye Bopæl i Gronland, men blev af Storm og Taage

forslaaet mod Vest og Sydvest til langt bortliggende, for Skan-

dinaverne aldeles ubekjendte Kyster. Han saae forskjellige Oer

og Lande, om hvilke vi nu vide at de hore til det nordlige

America; han seilede vel saa nær til Kysten som muligt, for

saaledes at erfare deres Beskaffenhed, men gik ikke nogensteds

i Land. Dette fortalte han siden i Norge og Gronland, hvor

han meget blev dadiet for hans Ligegyldighed
,

i det han ikke

nærmere havde sogt at gjore sig bekjendt med de af ham op-

dagede Lande. Da den islandske Kolonie i Gronland ret var

kommet til Kræfter udrustede den unge og raske Leif, en Son af

Landets ypperste Hovding, Islænderen Erik Rode (af norsk Her-

komst) et Skib med 55 Mands Besætning, for et Opdagelsestog

til hine ubekjendte Kyster. Han blev ledsaget paa denne Reise

af hans Fosterfader og Opdrager, Sydtydskercn Tyrker. De

*) Eykturstati er f. Ex. oversat ved „augmentorum spatia”; — dagmdlastad (o. s, v.) ,,d*-

nrniini apparcbat Inmcn circnjcntaculi tempora Qhoram (Stavet 7timnm). Den svenske

Oversættelse, som dog: skal være forfattet af en Islænder, Gudmund Olafson, er

ikke rigtigere.



40

Eikt. Stund.
II. 3.

kom til de tvende mærkværdigste af Bjarne Oeriulfson seete

Lande og gik virkelig i Land paa deres Kyster for at undersoge

dem nærmere. Med nordostlig Vind seilede de længere mod SV.

og S. 9
hvorved de kom til at opdage et frugtbart Land, hvor

Vinranken voxede vildt; Kvæget behovede der ikke Fodring

om Vinteren og Græsset visnede kun lidt. Dag og IVat vare

der mere lige lange end paa Grbnland og Island, thi paa den

korteste Dag var Solen ved Dagmaal og ved Dag-Eiktens Ud-

lob over Horizonten. I Originalen: sol hafdi par egktarstad

ok dagmåla stad tun skamdegi. Det er dette Sted, hvis Mening

Peringskold o. fl. i Skriftets forste Udgave vare langt fra at kunne

oplyse. Torfæus kjendte det vel af Originalen, da han udgav

sin Vinlandia i Kjobenhavn 1705, men han forklarede det urig-

tig, rimeligviis fordi han var fodt og opdraget paa Engb i

Iteikiaviks Sogn, og antog den der da brugelige (efter den

nyere Tidsinddeling ved Ulire aldeles forandrede) Inddeling af

Dagens Tider for den ene rigtige, nemlig Dagmaal ved Kl. 9

f. M., Eiktestedet ved Kl. 5 e. M.*)* Torfæus havde vistnok den

store Fortjeneste nogenlunde udforlig at vise (hvad Arngrim John-

sen ogHugoGrotius allerede havde antaget) at Skandinaverne vare

Americas fbrste Opdagere, men han antog feilagtig, formedelst

den anforte Vildfarelse, at de ikke vare komne længere syd paa

s) „Ad horam nonam, circa solstitia (brumalia) sol oriebatur, tcrtiain occidit
,,

(pag, 7)

Torfæus indsaae vel at dette, efter Landets Frugtbarhed ikke kunde være rigtigt,

men skjbd Skylden paa Iagttagernes Unoiagtighcd — da de dog, efter de af nyere

Grandskere fremfortc Beviser, have, forsaavidt det var dem muligt, været særdeles

noiagtige; jfr. det upaginerede Tillæg, hvori Forfatteren, med Hensyn til Gudmund
Andrcsens Benævnelse af Dttgmdl til Kl. 8, antager denues Rigtighed, endskjdnt

han ikke kjendte nogen Grund, hvorpaa den var bygget, — og med Henhold dertil

indrommede han ligeledes, at Solen, paa omhandlctTid og Sted, maatte have gaaet

ned Kl. 4 om Eftermiddagen, Dette passede, efter hans Formening, til Terre-

neuves (eller Newfoundlands) Polhdidc.
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end til Terreneuve — da dog den ovenanførte og en anden

(af Rafn forst udgivet) Saga om Thorfinn Karlsefne (hvilken

Torfæus kun kjendte af et nyt og ufuldstændigt Udtog) skildre

Landet ganske anderledes; efter dem fandtes der nemlig selv-

saaet Hvede (nemlig Maisen eller den tyrkiske Hvede) og vildt-

voxende Druer. Torfæus’s Samtidige, Paul Vidalin, modsagde

ham i sin ovenommeldte (endnu utrykte) Afhandling, og

gotgjorde det allerførst: at Solen, idet gamle Yinland, paa den

korteste Dag stod op Kl. 7£ f. M. og gik ned Kl. 4£ e. M.

Herved og ved Finn Johnsons Fremstilling deraf i Hist. eccl.

Islandiæ I, 254 o. f. (1775) overbevistes Heimskringlas kjoben-

havnske Oversættere (paa Dansk og Latin) Seboning og John

Olafsen fra Svefneyum, og fulgte det Rigtige i deres Udgave af

Heimskringla I, 509 (1777). Schoning udviklede de vigtige

Folger af denne Rerigtigelse i Norges Historie 3die Deel

(1781) S. 419—420, i det han der, efter Astronomen Thomas

Dugges paa Beretningen grundede Observation antog, at

hiint Sted i det gamle Vinland (Leifsbu&ir) maatte soges paa

Bostons nordlige Brede 41° 22'. Efter de nyeste, udforligsfe

og mest oplysende Undersøgelser om Yinlandes rette Beliggen-

hed i Rafns Antiqvitates Americanæ (1837, 4to) S. 52, 434 o. f.

med tilhorende Landkort (jfr. Grønlands historiske Mindesmær

ker, 1858, I, 269) bor Leifsbu&ir snarest sættes paa 41° 24/

40" nordlig Brede i Staten Massachusetts — og hin gamle

simple Iagttagelse efter Solens Stilling over Horizontens an-

tagnc Dagsmærker har saaledes hævdet sig en i Sandhed viden-

skabelig Vigtighed, om den end ikke har kunnet bygges paa

L
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saa noiagtige Observationer, som vore Tiders Astronomer ere

iStand til at gjore*).

Den anden Benævnelse af Stunden, Dagverffarmål
, (o.s.v.)

hvis Betydning jeg ovenfor bar anfort, forelsommer allerede i

den yngre Edda om den Tid, paa hvilken Odins tvende, afham

i Dagningen udsendte Ravne pleiede at komme tilbage**). Den

nævnes ellers i det norske Kongespeil som den rigtigste Spi-

setid for den dannede Kjobmand, der dog undertiden kunde

hindres saaledes, ved sine Forretninger, at ban maatte udsætte

sit Maaltid til Middag***). Den forekommer og i forskjellige

Sagaer, f. Ex. Egil Skallagrimsons Saga (S. 564). Om Som-

meren pleier den danske Almues egentlige Davre at boldes Kl.

7, den norske (efteivCbr. Jensen) Kl. 8. De gamle Skandinavers

DagverSr holdtes midt imellem begge Tidspunkter, men medtog

sikkerlig, som Hovedmaaltid, en temmelig lang Tid, især i

Riges eller Stormænds Huse.

_ 4. Den anden Eikts senere Halvdeel indtraf Kl. 9 ved

Solens Standpunkt i Sydost****), almindeligst kaldet paa Island

Landsudr
,
endnu i Norge Landsor og paa Færoerne Landsuur.

Tidspunkten nævnes nu paa mange Steder i Island (især ved

:

) For nærmere at udvikle de Grunde hvorpaa denne Forklaring er bygget skrev jeg

cn Opsats paa Dansk, som ingensinde er blevet foredraget eller trykt 5 den blev

oversat paa Engelsk ved Hr. Th. G. Repp og udgivet i Memoires de la Société

royale des antiqunires du Nord 1836—37, samt oversat derefter paa Hollandsk ved

J. H. Behrns i Tidsskriftet „de vrije Fries”, 1 B. 2 St. Leeuwarden, 1810.

**) „Snorra-cdda med Skåldu”, udg. af Bask, S. 42. „J?å sendir hann 1 dagan at fljuga

um allann lieim, ok koma |)eir aptr at davgurparmdli”
***) ftonilngs skuggsjo

,
S. 20. iVu shalllo ab haujtom fara allt til dagverdarmals

,
elta

miftdegis ef sva her naudsgn til, en siftar galik pil til matar puis.

Efter den af Molbcch i hans danske Dialektlcxikon (S. 593) meddelte Fortegnelse

(af Melsen) over de gamle Jyders Dagstider, lindes en saaledes betegnet: „da Solen

stod i Sydost”.
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Sollystens Havne, som ovenanført) Dagmål, men af Hei5arviga

Saga (S. 272) lære vi, at den fordum kaldtes MorgunmåL

Det forekommer i Fortællingen derom at den indtraf ved „Malk-

ningstiden”, der virkelig i Island endnu er uforandret, og som

saadan endog undertiden nævnes med Stundens gamle Navn

(morgunmålj *), svarende til den danske Almues (efter Vidsk.

S. D. Ordbog I, 118) endnu om Tiden for Koernes Malkning

brugelige „Morgenmaal”; jfr. S. 16, 58. De Gamles Dag-

maaltid (dagverdr

)

er vel om Vinteren bleven boldt ved denne

Stunds Begyndelse, Kl. 9, ligesom dette endnu er Brug i Island;

saaledes kunde den og kaldes (det sildigere) DagverSarmål
,

svarende til Nordmændencs Davre, for saavidt den, i visse Bys-

delag, pleier at boldes Kl. 9 til 10.

Det er uden Tvivl denne Eikt eller Dagstid, mellem Mor

gen og Middag, som i Eddadigtet Allamål **) og paa flere

Steder, selv i de prosaiske Oldskrifter, kaldes ondverdr eller

ondurffr dagr
,
den tidlige Dag, eller vel rettere den tidlige eller

forste Deel af Dagen, tildeels svarende til vor Formiddag.

Ordet bruges og om Aarstider, f. Ex. Vinteren, i Knytbnga S.,

og om Maaneder (som Go eller Goe) i Krislnisaga; om Natten

vil det og forekomme ber nedenfor. Naar Eiktcns Benævnelse,

ligesom for de ovrige Dagstider, skulde gjengives ved et enkelt

Ord, bedre passende end det noget tvetydige Dagmal, kunde

) Sagaen har herom disse besynderlige, men skarpt betegnende Udtryk: j&rc er em-

hætter féat morgynmdli, milli hddcyis ok dagmdla . Ordet embætta er for længst i

Island blevet obsolet i denne Betydning —
-

(men siges derimod om Præsten, naar ban i

Kirken holder offentlig Gudstjeneste)) det bruges dog endnu i det vestlige Norge
som ambatc, om den selvsamme Gjerning. Skulde Ordet ainhatl (Trælkvinde) for-

dum især være blevet brugt om en Malkepige?

* ) Edda Sæmundar hins frdda . T. II p. 447, 749 i den Arnamagnæanske Kommissions

Udgave.

6 *
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det vel udtrykkes ved Ondurd (af samme Art som fegurdf, eitiurtJ

o. s. v.)
;
— da dog d undertiden forvexledes med n kunde on-

dur& bliver til ondurn, ondorn (o. s. v.), hvilket vi da gisnings-

viis falde paa at mene at kunde svare til forskjellige fremmede

Ord, som vi nedenfor skulle anfiire, for saavidt de betegne den

lier omhandlede, eller til den grændsende Tid af Dagen. Fore-

lobig erindre vi at Gudmund Andressen allerede i sine Anmærk-

ninger til Volospd*), har sogt en lignende Oprindelse til det

der forekommende Utidorn . For saavidt man nogenlunde ret

kan falte hvad han har skrevet derom (da det forst er blevet

udgivet efter hans Dbd og vrimler af en stor Mængde Tryk feil)

vil han læse Aundvorn (Ondvorri), for Undorn (i anden Udgave

ondverSne), samt antager at det betegner den begyndende Dag

(ondvcrSr dagr) — altsaa kun en Afændring af min Gisning

om OndurS
,
Ondurn

,
der da fordum kunde skrives Ondurn

,

Undorn, Undarn .

Saaledes betyder Undern i Angelsaxisk Morgenstunden,

samt efter Tillæget til Ælfriks Glossarium en af de 8 bestemte

Dagstider, men naar det henfores til et vist Klokkeslet, nemlig

Kl. 9 om Morgenen, betegner det just den her omhandlede

skandinaviske Eikts Udgangspunkt, eller de sydlige islandske

Kystbeboeres nu brugelige Dagmål ,
hvis Forflyttelse dertil

netop er bleven bevirket ved de katholske Klerke, dog sandsyn-

ligvis meget for i England. Saaledes oversatte de „tertianus

canlus” ved Undernsang, men kaldte den Frokost, som de pleiede

at tage for eller efter denne hora canonica: undarn-mete
,
undern-

svæsend , undern-gercorS
,

underngift. Nedenfor ville vi finde

*) I Rcsens fcirslc Udgave deraf 1(565, alter fry lit 1672 (Khavn. i 4to).
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at den engelske Almue endnu tildcels bruger lignende Ord om

Middags- eller Eftermiddagstiden, som nærmere stemme over-

eens med Skandinavernes Undom og de derfra nedstammende

Ord. Saxerne paa Fastlandet have og anvendt Ordet Undom

paa Kl. 9 f. M.*); — derimod synes Hoitydskerne og Moeso-

gotherne fordum at have hen lort deres Undom til Middagen eller

dens Nærhed (hvorom nærmere her nedenfor).

I Iiongespeilet kaldes denne Eikt magnadr dagr
,
den styr-

kede eller kraftfulde Dag, da „Landsynningr

”

eller Sydostvin-

den udsender varmende Straaler; den kaldes endnu landsynnan

(som og i Island, med samme Udtale, d landsunnaii) af Al-

muen i det vestlige Norge.

Ellers er det vist at man i gamle Dage har kaldet den næst-

foregaaende Stund Dagmdl
,

(i Fleertallet) og derfor f. Ex. sagt:

at ondverdum dagmdlum (tidlig i Dagmaalstiden) endskjont

man nu i daglig Tale kun kalder dens sildigere Grændsepunkt

saaledcs ved f. Ex. at sige: pad er komid nndir dagmdl o: nu

lakker det mod Dagmaal, istedet for at udtrykke sig saa at nu

var Dagmaal snart forbi. Som ovenmeldt have de katholske

Geistlige forst foranlediget denne Vildfarelse, thi de kaldte

Messen Tertia
, som holdtes ved Dagmaalsstundens Udlob eller

Grændsepunkt (efter Messeanordningen pa sol er i landsudri
,

naar Solen sees i Sydost, altsaa Kl. 9 f. M.) Dagmdlatid
,
og

de have rimeligviis meget bidraget til Udbredelsen af den An-

gelsaxiske Skik at holde Dagmaaltidet (om Sommeren) forst

efter den nysnævnte Messe**) i Danmark kaldet Tertzsang, af

*) See f. Ex. i det mærkelige Digt lleliand (udgivet af Schmeller) S. 105. Digteren

har uden Tvivl været en Geistlig.

**) I en gammel Islandsk Oversættelse af Ajiosllerncs Lcvnctsbeskrivelse, QPostula siigur)

kaldes Dagens fdrste SUaaitidstime Dagmdl, rimeligviis antaget om dette Klokkeslct.
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Angclsaxerne Undernsang. Fra min Opvæxt paa Skalholt kan

jeg: erindre at min Morbroder, Biskop Finsen, gjorde mig: op- >

mærksom paa de tvende forskjellige Dagmaalsmærker som man

bavde der, de samme, som ommeldes i en Skrivelse fra Biskop

Finn Johnsen til Provst Gunnar Paulsen af 9de Mai 1761,

hvoraf jeg besidder et Uddrag,. Det gamle Dagmaalsmærke

var over Toppen af Hekla, svarende til Kl. 7^ f. M., men det

andet yngre Mærke, tillivis akkurate Betegnelse Biskop Thor-

lacius (benved 1680) lod opfore en Yarde af Steen, passende

til Solens Standpunkt Kl. 9, kaldtes siden Sveinadagmål (Yng-

lingernes eller Skrivernes Dagmaal) fordi saadanne Folk, ved

Dagsmærkernes Forandring der (som paa flere Steder) troede

sig berettigede til at staae sildigere op end man pleiede i for-

rige Tider. I samme Brev ommeldes en IVolice af den lærde

Biskop Brynjulf Svendsen, om hans Son Haldors Fodsel paa

Skalholt den 8de Decbr. 1642 lige i Dagningen, paa et Tids-

punkt, der da ellers svarede til Dagmaal (Kl. 7^): i dogun

sjålfa, sem mundi um dagmål

.

En saadan Forvirring, som den nysommeldte, afDagmaals

Dagmærker, der længe har fundet Sted i Island, maatte nod-

vendigviis vinde en betydelig Indflydelse paa det nyere Sprog

og selv paa Lexikographernes Forklaringer. Gudmund An-

dressen, hvis Samlinger til en Islandsk Ordbog forst udgaves

efter hans Dbd af Resenius 1685, forklarede Ordet Dagmål

ved hora oclava antemeridiana
,
rimeligviis efter Hukommelsen

fra hans Opvæxt paa Islands Nordland hvor han var fodt, men

ikke efter Tidens Bestemmelse ved Uhr eller Solskive. Eggert

Olafsen, som gjennemreiste helelsland, erfarede (1752) at man

næsten allevegne i Oplandet antog det gamle Dagmaalsmærke
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for Kl. 7^, hvilket han og: fandt atvære rig'tigrt. Uno von Troil

som rciste i Landet 1772 autorer og det selvsamme Tidspunkt

for Dagmal (Resa i Island S. 90). Omtrent paa samme Tid

blev Bjorn Haldorsens Lexikon skrevet. Han forklarede Dagmål

blot saaledes (I, 155) „Octava diei naturalis, sive trihorium —
(ikke tritorium) — nobis eykt

,
vide infra” ;

heraf kunde man

slutte at Forfatteren meente, at Dagnuil og Eykt havde den

selvsamme Betydning. — Den danske Oversætter har senere

tillagt folgende Forklaring: „Klokken 9 om Formiddagen”.

Hvor ufuldstændigt og i Grunden urigtigt dette er, behover jeg

ikke videre at udvikle. Langt rigtigere og noiagtigere har

Bjorn Haldorson udtrykt sig i hans Alli, hvor den gamle erfarne

Bonde lærer den yngre (i Overeensstemmelse med en af Eg-

gert Olafsen udkastet Tegning for en Solskive) at Dagmaal

maa henfores til Kl. 7^ f. M., med den udtrykkelige Bemærk-

ning: „du skal ikke nogensteds finde at de Gamle have ansat

dagmål ti! Kl. 9”*).

Af Eiktens Stunders tvende Navne har man forskjellige

Levninger i de nyere skandinaviske Sprog, nemlig:

ci) af Dagmål

:

l)Det fyenske Dagmaal, som dog (efter Mol-

bechs dialektiske Lexikon) nu kun betyder „Dagning” —
2
) blandt Sverrigs Almue dagol , dagel

, dagelmul, som

beteguer Frokosten eller Frokosttiden (især i Vermeland,

Ost- og Vest-Gotland).

0) afDagverdarmål (eller tildeels dets ene Sprogrod Dagverdr,

dagur5r o. s. v., som ovenfor opregnet): *) i Norge:

Daagurmaal, Duurmaal
,
Duurmaalstid

,
Davre

,
Daver,

*) Atli, Hrappsey 1780, 6te Kap.: pd munt aldrei finna foramanna dagnuil IH. 9
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Dativ
,
Duur, DuL Den norske Almues For-Duur, eller

forste Davre koldes om Sommeren, i visse Egne, Kl. 6 f. M.

;

den anden plejer at koldes sildigere og anfores i Tavlen

ved denne og næstforegaaende Halvogt. 2
) I Sverrig: ide

ældre Love, som ovenanfort; endnu bruger dog Almuen

Dagvord, Dagvard og Davar om deres Frokost eller forste

Maaltid om Dagen*). 3
) i Danmark: Davretid, Daverdags

af Davre, Dauer, Dover (m. m.) J
) blandt Nordfriserne:

Daagerd, Dauerd, Daaerd, Doerd, Dord**).

Gram var den forste som blandt os omhandlede de Be-

nævnelser paa Messetider og Spisetider, hvilke de Danske, efter

hans Mening, havde faaet fra Angelsaxerne. Særdeles rigtig

udviklede han saaledes de sidstnævntes almindelige Brug af

Ordet Undern i Betydning af Formiddag og især Tidspunktet

Kl. 9. Hertil foier han dette om Ordets Brug i nyere Tider:

„Ja endnu i Dag kalder gemeen Mand i IVord-England For-

middagen Yeender eller Yonder
;

saasora John Ray bevidner

in the Collection of English words
,
not generally used etc.

pag.
%

55, og der have vi vore jydske Bonders Undern. Thi, omend-

skjont denne Spiisning nu hos dennem er forlagt tilKl. il eller

12 saa har den dog beholdet samme Navn, som den der gaves

dennem Kl. 9” (o. s. v.)***). Molbech har senere samlet meget

til Ordets Forklaring, hvorom vi forbeholde os at handle nær-

*) Sy. Hof bemærker i „Dialectus Vestrogothica,, (Stockholm 1772) at Davren i Sverrig

snarere maa nævnes Morgenmaaltid (epulum malulinum) end Frokost (jcntaculum )

— vistnok efter ægte oldnordisk Skik.

**) Disse og andre nordfrisiske Ord ere især tagne af Outzens Glossarium der friesischen

Sprache, besonders in nordfriesiseker Mundart} herausgeg. von L. Eugelstoft und
C. Molbech. Copenh. 1837, (efter det kgl. danske Vidensk. Selskabs Foranstaltning).

„Prdve af danske Ord og Talemaadcr af det Engelsaxiske Sprog forklarede” i Vidensk.

Selsk. (ældste) Skrifter V, 143—41.
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*

mere ved at omhandle den egentlige Dagstid, der af vore For-

fædre snarest synes at være blcven kaldet Undarn eller Undorn

Kl. 1^ e. M. (see IV, 7). Dog maa det bemærkes her, efter

Ihre, at Undun hos Jæmterne betyder Frokost, samt at Afze-

lius har berettet at Undorn endnu bruges i de svenske Norr-

lænderes Dialekt om et Maaltid, der nydes midt paa Formid-

dagen og svarer til den (i Riget) sydligere Almues Dagelmul *)•

— I disse forskjellige Landskaber synes de nyere Ord at være

komne af Ondurff, Ondurn
,

i andre derimod af Undorn, hvorom

mere i det Folgende.

Il1 - 5
- Den 3die Eikt begynder Kl. 10^ f. M., ved Solens Stand-

punkt i SSO. — miSmunda landsudurs ok sn&urs
, Færingernes

halga suur eller (som og i Norge og Danmark) halvgaaen Mid-

dag, med det saakaldte Hadegi, endnu i Sverrig og Norge kaldet

høg dag
,

i Nederlandene hoog dag
,

ligesom fordum i Tydsfc-

land hoi dages
,

liocli tages .

Benævnelsen forekommer tit i Sagaerne, deels for selve

Tidspunktet, deels for hele Eikten f. Ex. at hadegi (Njala 149

Kap.), fyrir hadegi
,
um hadegi (Sturlunga S. III, 25), um hå-

degit (Landnåma 2 Part, 10 Kap.), um hadegis skeid (Sturl.

II, 199) jfr. Grettis Saga 47, 50 Kap.

Gudmund Andressen oversatte hådegi ved hora 10 ad 12

ante meridiem. Eggert Olafsen fandt Dagsmærket overalt i

Islands Opland at være rigtig ansat til Kl. 10^ f. M.
6

- Eiktens anden Halvdcel begyndte ved Solens Standpunkt

i suffri (Syd, — ogsaa udtrykt i fullu su&ri
,

lige i Syd), paa

Færoerne Suur
,

i Norge Sor
,
rake Sor, Kl. 12 Middag. Tids-

*) Idunna, 3 Hefte, 2 Udg. Stockholm, 1816, S. 51: Afzelius’s Anmærkninger til hans

Udgave og Oversættelse af Volusspa.

7
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punktet kaldes deels hæstr (lagr, svarende til de Norskes hogst

dag
,
hæs dag, — deels mi&r (lagr (allerede forekommende i

den ældre Edda paa forskjellige Steder)*) og mi&degi

,

som gjen-

iindcs, med smaa Forandringer, i næsten alle gotliisk-germaniske

Sprog. Naar den egenlligeDag regnedesat begynde \cA Dag-

mål (Kl. 7£ f. M.) og at ende ved JSåltmål (Kl. 7^) saa ind-

træffer det rette Mi&degi netop Kl. 12.

Eikten overhovedet henfores til hele Sydkanten og kaldes

ellers, som ovenanfort, snart hådcgi, snart miftdegi**')
,

hvilke

begge Ord Islænderne have sammenfoiet til Håmiddegi, ganske

svarende til Jydernes Udi-Middag ; efter Molbech bruges dette

Ord nu af Almuen i Aarhuus Stift „om den Tid paa Dagen

mellem 12 og 1”.

Bjorn Haldorson oversatte Ordet hådegi 1) ved Lux me-

ridiana, som senere paa Dansk er blevet gjengivet ved „Middag”

— og 2) i den trykte Udgave ved: tritorum mcridics, hvilket

rimeligviis er en blotTrykfeil for: trihorium : meridies o: Mid-

dagseikten paa 5 Timer
J

paa Dansk sees Ordet blot at være

blevet oversat ved: „Kl. 12 Middag”.

Ved Sekanten paa Islands Sonderland pleier man og nu i

Almindelighed at antage hådegi blot for det rette Middagspunkt

Kl. 12, da det dog oprindelig snarere betegnede Stundens og

hele Eiktens Begyndelse. Bjorn Haldorson autorer i den An-

ledning i sin Atli (1. c.) om Sprogbrugen i Vestfjordene
,

der

mest bestaae af Bygdelag afsondrede fra hinanden ved Fjelde

*) Ogsaa meget tit i Sagaerne, f. Ex. hos Snorre Sturlcson, Heimskringla, lihavns.

Udg. II, 378.

**) Liljegrén kalder denne Eikt blot „Dag” (midt imellem Formiddag og Eftermiddag)

isteden for Middag eller Middagstid.
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og Fjorde, og næsten ingen Samkvem have med Sonderlandet:

„Naar man sporger en af Egnens Indvaanere om man allerede

havde hoi Dag (liådegi), svarer han saaledes: Vi have allerede

hoi Dag for længe siden, da vi snart faae hoieste Dag (hæstann

dag) — i hvilken Forstand Ordet sikkerlig er nedarvet fra de

Gamle’ 5
. At dette endnu stemmer ovcvcens med den norske

Almues Talemaader, har jeg ovenfor viist, og derved synes

Bjorn Baldorsonssidslanforte Sætning fuldkommen at bekræftes.

Paul Vidalin bemærkede allerede meget rigtig at miftdegi eller

miffr dagr og kunde kaldes mi&munda som den (efter Forfæ-

drenes Regning) borgerlige Dags Middelpunkt
J
med dette (eller

det nu saakaldte hadegi)
,

begyndte nemlig det saakaldte mitf-

munda-skeid eller Middagstid, som udgjor denne Eikts anden

Halvdeel. Vi have ellers seet at enhver Ætting eller Halveikt

kaldtes midmunda (Middelpunktet, Middeltiden) mellem hver

Att (Ætt) eller Eikt. Snorre Sturlesiin og de ældre Forfattere,

hvilke han fulgte, nævne og det her omhandlede Midmunda

som den Dagstid, med hvilken Slaget ved Stiklestad (1150) tog

sin Begyndelse*). Den nævnes og saaledes (dog især som

midmunda middegis ok nons)
,

i Sturlunga S. II, 153. Delte

stemmer da ganske overcens med den endnu i Island gjeldende

Talebrug. Bjorn Haldorson har ikke, i sin Ordbog, taget Hen-

syn dertil, men til Ordets oprindelige Betydning, naar han blot

forklarer Ordet midmunda ved medium temporis; den danske

Oversætter har fbiet denne meget afvigende Forklaring dertil:

c
)
Nær midjum degi fundust pcir, en fyrir midmunda hofsi orustan. Hcimskr. Khavn.

II, 378; Fornmannasogur V, 93—94 (i den store Saga om Olaf den hellige, der

vistnok har været en af Snorre Sturlesdns Kilder)*
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„Middag, egentlig Kl. l^5
’*), og det er dette Tidspunkt, som

Islænderne endnu almindelig kalde Miffmunda, skjondt det nu

udgjcir Stundens sildigere Grændse, men i Forstningen især

synes at have betegnet den tidligere.

For os er det her meget mærkeligt at det ældgamle Ord

Mipmunda

,

forekommer uforvandsket i Ostgotalagen og forklares

af Schluter ved Middag, paa selvsamme Maade som her anfort

(Kl. e. M.) **). I Kongespeilet kaldes denne Eikt: miffr

dagr
,
Middag (Sv. Dagmifija) da „Sbndenvinden har beriget

„sig med Varmens Skatte og frembyder sin Rigdom til ven-

skabelig Deling mellem Naboer og Gjenboer”.

IV. 7. Den 4de Eikt begynder med Solens Standpunkt i SSV.,

(Miffrnunda suffrs ok utsuffrs) Færoboernes lialga Utsuur eller

halga Noon

}

almindelig kaldtes den forhen ofanverffr dagr eller

den sildigste Deel af den egentlige Dag (tildeels svarende til vor

Eftermiddag).

Finn Johnsen mener dog at Forfædrene havde en endnu

ældre Benævnelse for det her omhandlede Tidslob, nemlig det

i Eddasangene paa flere Steder forekommende Uiulorn eller

Undarn (see herovenfor S. 16 samt 45). Dog anforer han

ingen andre Grunde derfor end det mærkelige Sted af Valas

Spaadom, og henviser ellers blot til Opregneisen af tilsvarende

fremmede Ord i Ihres Lexicon Sviogotbicum. Selve Ordet

oversætter han ved Eftermiddag eller en Tid af Eftermiddagen

(pomcridianum tempus)***). Det er vistnok, at Spaakvinden

*) Det har vel været en Misforstaaclse af Eggert OJafsen, eller hans Rejsebeskrivelses

Udgiver (1. c. I, 41) at Guldbringe Syssels Indbyggere antoge Kl. 12 for Miftmunda ;

i al Fald have vel ikke andre gjort det, end de, der henforte hadegi til Kl. 11.

**) I hans ypperlige Udgave af Sverriges gamle Love II,"330.

***) Sciagrapbia tlorologii Islandici pag. 21,

t

(tf

4
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(i Voluspa) saaledes synes at opregne vore Forfædres 4 store

Dagstider i naturlig og rigtig Orden: 1) Morgen, 2) Middags-

tid, 3) Eftermiddag (Undorn), 4) Aften. Stephan Olafsen,

Digtets forste Fortolker, oversatte Undorn ved inclinatio
,
og

antog saaledes, uden Tvivl, at det betegnede Solens eller Dagens

Helden lige fra Middagspunktet af, netop forst indtræffende

paa den Tid af Dagen. Rimeligviis har han villet udlede

Ordet af unrf, undir (under, nedad) og dette er sandelig ikke

urimeligt, naar man tager Hensyn til dets her omhandlede Be-

tydning. Johnsonius oversatte det, ligesom Finn Johnsen, ved

tempus pomeridianwn, dog uden at angive nogen Grund derfor.

Jeg beholdt og denne Oversættelsesmaade som den sandsyn-

ligste*). I et andet Eddadigt kaldet Forspjallsljåff (Fortale-

digtet) eller Hrafnagaldv O&ins (Odins Ravnesang) forekommer

ogsaa Ordet Undorn
,

der oversattes af Gudmund Magnæus,

saavidt jeg skjonner uden mindste Grund, ved tenebræ eller

Morke, især med Hensyn til Natmorket efter Solens fuldkomne

Nedgang. Jeg kan nu ikke indsce rettere, end at det der, lige-

saavel som i Voluspa betegner Eftermiddagen eller en vis Tid

af den**). Den svenske Oversætter af den ældre Edda, Afze-

*) Edda Sæmnndar hins frbda, 1. c. T. III, pag. 26.

**) Sce det samme Værks I, 225. Oversætteren citerer det tilsvarende Sted af Volospd

urigtig „aplan oh undorn

P

istcdcnfor
,,
undorn ok aplan'*' ; herved oplyses Molhechs

dertil horende Bemærkning i dansk Dialekt-Lcxikon S. 632. — Det 1. c. ommeldte
Sted lyder i den trykte Text saaledes.-

Undorn ofrdm
tins nam hymja

ofrdm er intet Ord 5 det maa vel læses ligefrem ofram isteden for offram (som Ordet

maatte læses hvis det oprindelig var taget af Runeskrift; da bortkastes det ene af

de samme, paa hinanden folgende Bogstaver). Jeg oversatte disse Ord:

til Spisetidens Ende
da Mbrket frembrod

jog havde nemlig fundet at undorn hos Skjaldene undertiden betydede et vist Maal-
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lius, har i Vala’s Spaadom ladet Undorn staa uforandret, men

i Ravnesangen har han oversat det ved Aften *).

Ordet Undarn forekommer (med forskjellige smaa Afæn-

dringer) i andre Skjaldedigte^ dog mere i Betydning af et Gilde

eller Maaltid, mest figurlig om Rovdyrs og Rovfugles Svælgen

af de faldne Krigeres Kjod og Blod paa Valpladsen, — f. Ex.

i det beromte Kråkumål eller Lo&brokarkvida (almindelig kaldet «

Regner Lodbrogs Dbdssang) der ikke usandsynlig tilskrives

Skjalden Brage Boddeson, som levede i det 9de Aarhundrede.

Der hedder det (blandt andet) i 2den Strophe om et Soslag i

Oresund: „Vi nedhuggede (Fienderne til) undurn forden graa-

digeUlvog skaffede den fodgule Fugl (Ornen) et stort Maaltid,

der hvor Staalklingernc sang mod de hoilkneisende Hjelme” **).

tid. Ved nærmere at sætte mig ind i Forfædrenes Benævnelser af Dagens Tider,

er jeg faldet paa den Berigtigelse, at en af dein (navnlig Eftermiddagen) snarere

menes lier, I Kvadet fortælles (Str. 17) at Brage og Loke kom tilbage fra Under-

verdenen (hvortil Odin havde sendt dem for at udforske den skjulte Mening af visse

ildcspaaendc Varsler) til Vingolf, hvor Aser og Asynier holdt et stort Gilde, rirne-

ligviis især ved Dagmaaltidet. Over Maaltidet udfrittedes Ucimdall meget ndie af

Guderne , Loke af Gudinderne om de Spaadommc eller Visdomsord, som de havde

kunnet medbringe fra Reisen 5 derefter fdige de ovenanførte tvende Verslinier,

hvilke jeg nu troer at burde oversættes saaledes:

til Undern var forbi,

til Tusmdrkets Komme,
da Undern her sættes for Eftermiddagen, Tusmorkct (Jiuni) for Aftenen. Da gik

de forsamlede Guder til Hvile, for i Stilhed at ud/inde Raad til den truende Fares

Afvenden (Den ældre Edda I, 225—27, 237).

*) Sæmund den Vises Edda (Stockholm 1818, 8) S. 2, 88 ; det sidstnævnte Sted gjen-

giver han egentlig saaledes:

så Aftonen framled

tilis Morkct infoll.

Ihrc havde da forlængst optaget det tilsvarende Under i sit store Gfossarium II,

994—95 med fdlgende Forklaring: tempus pomeridinnum , horn tertia. Der anføres

Undarn fra Bjarkamdl, som kun kan være en Skriverfeil for Rrdkumal.

*•) See Rafns Udgave af Kråkumål (1826, 8) med Anmærkninger (o. s.v.) S. 2, 95—97.

Uiuggu ver med hjorvi,

heldr var ck ungr cr skifdum

4
v
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AfSkjalden Otfar Einaissiin haves et Vers i Skalda hvoraf

man erfarer at Ordet undar

n

ogsaa er blevet brugt om et

Drikkegilde:

Hunornen drikker (til) Undarn,

Ulvinden paa Valplads sig lædskcr,

Tit Ulven om Kjeften bli’er rod,

Hanornen sig Maaltidbereder* *).

Verset er formodentlig et Brudstykke af Skjaldens Kvad til

Kong Olaf Skjodkonning af Sverrig, digtet sidst i det 10de

eller forst i det Ilte Aarhundrede.

Krakumåls ældre Fortolkere have sogt at oversætte dets

undorn paa forskjellige besynderlige Maader**). Jeg seer ikke

rettere end at den nyeste, nemlig Rafn (1. c.), er kommet Maalet

nærmest, idet han udtrykker sig saaledes: „Af de Gamles for-

skjellige Brug, i Henseende til Spisetid og Tidens Inddeling,

lader sig den Forvirring let forklare at Ordet bruges om for-

skjellige Tider af Dagen. Ved at betragte denne Brug af

Ordet bliver det rimeligt, at det oprindeligen har bemærket en

vis Tid paa Dognet, især en vis Spisetid, og dernæst Maaltidet,

og da ogsaa selve Maden og Drikken”.

austr i Eyrarsundi

undurn frekum vargi,

ok fdtgidmn fugli

fengti ver, par cr sungu

vid husctjmdn hjdlma

hard jdrn
,
mildis verdav.

*) Rasks Udgave S. 182.

Orn drekkr undarn
,

ylgr fær at hræm sglg
,

opt rydr ulfr li^pt,

ari getr verd par.

**) Som O. Worra, Bartholin, Arne Magnusscn , Sandvig, Johnstoue, ten Rate, Bon-
stetten, Grater o. f. 5 see Rafns Krakuinal S. 95—96, 97.
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At Undarn hos de gamle Skandinaver har betegnet

forskjellige Tider af Dagen kunne vi vel neppe med Bestemthed

sige, men at dette gjelder baade om deres egne Efterkommere

og deres ældre germaniske Stamforvandte samt disses Afkom,

er derimod ganske vist, — efter hvad vi allerede ovenfor (S.

45) have bemærket*

Vore Forfædre havde vel (som ovenanført) kun to Hoved-

maaltider om Dagen, Frokost og Aftensmaaltid, da varme

Spiser, af de Velhavende Kjod og Fisk m. m., pleiede at nydes,

— ligesom dette endnu almindelig bruges i Island. Derimod

have de Gamle vistnok, som det endnu skeer, taget sig en For-

friskning ved saakaldet Mellemmad, der nu stedse pleier at være

kold, i Middagstiden; dette Maaltid pleier nu at holdes ved

dens Udlob, nemlig ved det saakaldte Mifftnunda (forhen efter

min og Fleres Mening især kaldet Undarti) Kl. 1^ e* M.

Denne Skik synes og i den tidlige Middelalder at være

blevet iagttaget af fremmede beslægtede Folk. Have end An-

gelsaxerne og Saxerne mest anvendt Ordet Undern om For-

middagen, især henved Kl. 9 — saa have Moesogotherne (efter

Gabelentz og Loebes Ordbog, 1S43, S. 141) ved deres Un-

daurns betegnet Middagen, ligesom det hosUlfilas (Luc. 14, 12)

forekommende Undaurni-mats er oversat fra aQidwv^ som paa

det Sted ellers almindelig fortolkes ved Middagsmaaltid (der i

Oldnordisk kunde hedde undarns-matr). Graff forklarer og

det Gammel-Hoitydske untarn ved Middag (meridies)
,

ogsaa

forekommende i Formerne undorn ,
undarn

,
der i ældgamle

Glosser angives at betyde „Mittedach”; zo undarne ved Middag,

afler untorne efter Middag, (post meridiem) hos andre udtrykt

ved afiar undirn
,

a. untor
,

a . undorin. Deraf udledes disse
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Ord som endnu bruges i Sydtydskland : Untern , Undernbrot,

„Vesperkost”, Aftensmad eller Mellemmad „Abendbrod”; dog

finder man Underimbiz for Frokost, Unternslaf betyder derimod

udtrykkelig Middagssovn*). Schmeller anforer folgcnde hertil

horende Ord af den nu brugelige bayerske Dialekt: „ Untern,

betegner undertiden Frokost, Kl. 9, men dog især den saa-

kaldte Yesperkost fAbendbrod) som nydes Kl. 3 e. M. 1 et

gammelt Diplom af Aaret 1366 forekomme følgende Udtryk:

„zum Morgenbrod und zum Unterm”. Endnu betegner Ordet

Untern ellers ogsaa Qvægets Hvile i Middagsstunden**). Hos

Sydfriserne betyder Onder Middag (meridies) hvoraf onderen

at spise til Middag. Ogsaa i Nordtydskland, samt paa dc sles-

vigske Oer har Ordet vedligeholdt sig paa forskiellige Maader,

hvilke Molbech har jevnfort med nyere Danske, nemlig disse:

Hos Nordfriserne i Eiderstedt: Unnern og Onnern
, Middags-

mad; paa Silt Ilir-onncr Formiddag, Aar-onncr Eftermiddag,

men Onner den egentlige Middag og Onncr-Daurd Middags-

maaltidet, i Ditmarschen Unnermeet (der og bruges om Mid-

dagstiden). Outzen antager overhovedet at Ordet oprindelig

har betydet Middag, Middagstid og denne Betydning tillægges

det tilsvarende Onder af Almuen i Hertugdømmet Jiilich***).

Mærkeligt er det vistnok at Almuesproget i England, gjen-

nem adskillige Aarhundreder, mest har henfdrt de fra Undern

nedstammende Ord til Eftermiddagen. Molbech anforer saaledes

*) Gral!* Alt-Uochdeutscher Sprachshatz (1834) I, 386.

**) Schmeller Baycrisches Worterbuch (1827) I. Der anfdres og fra en gammel lioi-

tydsk Oversættelse af Evangelierne at zc Utilomc betyder: ved Middagstid (Job. IV, 7).

***) Molbech dansk Dialekt-Lexikon S. 631—32, hvor Utiden o.s.v. (ligesom bos Gram l.c.)

udledes af det Angclsaxiske Undevn. Outzen Glossarium der fries. Spr. S. 376-77.

Ihre Gloss. Svco-Goth. II, 994.

8
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af Wilbrakam’s Chesire p. 65 at Owiuler eller Amider brugtes

i nogle Egne af det nordlige England om Eftermiddagen.

Dermed stemmer Brocket overøens og anseer disse Ord, uden

Tvivl med rette, for de samme som Chancers midertu Tillige

anfores fra Cumberland de hermed uden Tvivl beslægtede

orn-dinner og orn-supper om Forfriskninger, der nydes i Efter-

middagstimerne*). Ray fandt det for os endnu tydeligere Ord

omdoms brugt om visse Drikkelag der holdtes om Eftermiddagen

(potationcs pomeridianæ). Af samme Oprindelse er det skotske

orntren ,
især brugt i Galloway om Eftermiddags- Mellemmad,

hvilket Jamieson udleder af AS. Ondcrn
:
Middagsmad (m. m.)**)

Som vi saaledes kunne slutte af Ordels Vedligeholdelse

blandt vore Naboer mod Syd og Vest, maatte vi vente det

samme i selve Skandinavien. Der findes det endnu i alle tre

nordiske Riger, i meget afvigende, men dog let gjenkjendelige

Afændringer, af hvilke jeg her bemærker disse:

a) I Danmark: i Sønderjylland eller Hertugdømmet Slesvig

bliver Ordot (som allerede ovenmeldt hos Nordfriserne)

ogsaa brugt af de egentlige danske Indvaanere som Utulen

— i Nørrejylland: (efter Gram) Ynden,
efter Lyngby Ynnen

(som i Udtalen nærme sig til det oldnordiske nndarn),

ogsaa (efter Molbech) Unnen
,
Utulen

,
Onneu, Onden: Mid-

dagsmaaltid, Middagsmad, i nogle Egne Unnen-noun (see

Non under Eikt dags liernedenfor) og Unnennour (Und-

om?). Paa Mors er det i Udtalen bleven til Uietu — I

Fyen: Unne9 Unc, Onne, One, Utiden
,
Middagsmaaltid, Mid-

*) Brocket Giossary of North Country words in use. Neweastle 1825. S. 155. ttay

.1. c. j>. 14, 36.

**) Jamieson Scottish Dictionary (1818), under Or.
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dagsmad; — paa Bornholm : Uinarna
, Oinarna, et Mellem-

maaltid om Eftermiddagen*).

b) I Norge: i forslsjellige Almue-Dialekter (efter Hallagers,

Willes o. fl. Ordsamlinger) ZJndaal (da r ofte forvandles fil /)

Undaalen, Ondal, Ondalsmaal (o: Undarnsmål) især Oster

paa: Middagsmaaltid, der i nogle Egne forst nydes Kl. 2,

i andre Kl. 3.

c) I Sverrig (efter Ihre): Vermeland: Unda Middag, deraf

Talemaaden: at sofvaunda (omtrent somiBaiern); Jemte-

land: Undun
,
see ovenfor S. 49.

Yed det ovenanforte haaber jeg at have godtgjort at Un-

darn, Undorn
, Undurn i vort Norden forhen er blevet brugt

om den sildigere Deel af Middagstiden, eller om Eftermiddagen

og især den Halvogt deraf der forlober fra Kl. i

^

med selve

dette Tidspunkt.

—
' Den 4de Eikfs liden Stund indtraf ved Solens Standpunkt

i SV, fordum kaldet utsudr, nu Færingernes Utsuur eller Noon,

Nordmændcnes Utsor, efter vor Timeregning Kl. 3 e. M. Saa-

velden, som det Tidspunkt hvormed den begyndte, har i Middel-

alderen, i forskjellige Perioder, havt tvende Navne, nemlig a) i

Hedendommen og lildeels i den paalolgende katholske Tid, især

i Island : Eicff, Eikt,
Eiktin eller Eykt days og b) i Klerkernes fra

Messeliderne hentede Sprog Non
,
som tilsidst blev almindeligt

i England, Norge, Island og Danmark. Vi ville her stige at

udvikle begge disse Benævnelsers Oprindelse.

*) Rask, i Tidsskrift for nordisk Oldkyndighed II, 64. Lyngbys jydske Ordsamling

som Tillæg til bans Færoiske Q væder; lMolbcchs I). Dial. L. S. 74, 631—32. Vid.

S. danske Ordbog IV, 121. Rlichcr Topogr. af Vium Præstekald 5 Aagaard Beskr.

over Tbyc; Bings Beskr. over Læssii; Skovgaard Beskr. over Bornholm.

8 **
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Fra hirdis rismål, den forste Opstandelsestid eller Morge-

nens Begyndelse Kl. 4£ f. M. er den 6te Stund eller Halveikt

netop forlobet Kl. 4^ efter Middag, og derfor kaldtes dette

Tidslob (efter sagkyndige Grandskeres Mening) i Særdeleshed

Eykt o: den ottende Stund (octava
,

oyåorj), ligesom enhver al-

mindelig Eykt eller Dagslid havde den samme Benævnelse fordi

den bestod af et helt Dogns ottende Deel (octona
9

oxzccg). Denne

Stund begyndte egentlig Kl. 5 e. M. men endte Kl. 4J i den

saakaldte Eyktarstadr
,

(her Eiktens Sted, Standpunkt eller

Ende). Det Moment, da Solen viste sig deri, betegnede det

halve Dogns Udlob, og var derfor særdeles mærkeligt for vore

Forfædre, især da det forkyndte den efter deres Regning egent-

lige Dagstids Udlob og Aftenens Begyndelse. At de frie

Folks Arbeidslid (med Undtagelse af Host og Hoslet) da i Al-

mindelighed ophbrle, have enkelte Forfattere formodet og det

er vist om Helligaftener efter Kristendommens Indforelse. Derfor

bruges, i Grågås,
cykthelgr (eikthellig) om Loverdagen og andre

da gjeldende Ilclligaftener, rimeligviis af den Aarsag at alle

(saavel Frie som Trælle) da tilholdtes at ophore med Arbeidet

ved hin Eikts Udlob, eller saasnart Solen syntes at staae i det

saakaldte Eiktested (eyktarsladr). Dette stemte ikke overeens

med andre kristne Landes Skikke, da man der holdt Helligaften

allerede Kl. 3, hvorfor Biskopperne i Island, saasnart en sær-

egen Kirkelov forfattedes for selve Landet, fik en lignende Be-

slemmelse indfort, dog med den Forandring, at Arbeidshvilen

ikke behovede at finde Sted forend en halv Time sildigere,

nemlig Kl. 3^, ved den Tid som den daglige Vespermesse,

kaldet Nona (af de katliolske Geistlige som horn nona eller 9de

Time) pleicdc at holdes. Selve Dagstiden (eller Tidspunktet
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Kl. 3 e. M.) fik derfor et forandret Navn (hvorom mere i det

Folgende) og kaldtes Nån

;

Helligaftencr nævntes da i Kirke-

loven nonhelgir dagar (Dage, hellige fra Nontiden af)« Dog

beholdtes tildeels (i Kirfceloven af J123) det gamle Navn for

den heromhandlede Stund (fra Kl. 3 til nemlig Eicff, Eikt
,

med den Forandring, at den forkortedes om en halv Time, og

antoges forst at begynde (med Hensyn til Folks Ansvarlighed

for Helligbrøde) Kl. 3J. Herom hedder det i den ældre Kir-

kelov 13de Kap. „Vi skulle holde Loverdagen, hver 7de Dag,

„hellig fra Non af, saaledes, at man da, naar Fikten glider

„(forlober) ikke skal forrette andet Arbeide, end hvad jeg nu

„skal opregne. Da er Eifcten (begyndt) naar Sydvestkanten

„(af Himmelen eller Horizonten) deles i tre Parter, af hvilke

„Solen har gjennemlobet de to, men har kun een tilbage”*).

Kirkeloven siger vel her i Begyndelsen at Loverdagen bor hel-

ligholdes fra Non af, nemlig fra den kanoniske Messe nona, der

pleiede at holdes Kl. 3,— men den holder sig dog ikkestrængt

*) Fer skulum halda pvaltdag iun siounda hvem non -helgan , at pd skal ckki vinnu

er cicå Uår, nema pat er nu man cc lelia . Jpu er cicå , er utsuårsætt er deild i

pridjunga, ok hefir sol gengna tvu luti, en einn ugenginn. QRristinrcttr porlaks ok

Jietils
,

sive jus eeclcsiasticuiu Islandiæ vetus. Hafn. 1776, 8, p. 92-—93). Jeg har

jevnfort dette Sted i den trykte Udgave med en ypperlig Membran i den store

Kongelige llaandskriftsamling , formodentlig skreven benved 1280—1300, men ikke

benyttet ved Udgaven, Den indeholder Kirkeloven selv som en (senere tilfdiet)

Begyndelse til Islands civile Lov Grugus
, efter Datidens Maadc, idet den alminde-

lige geistlige Lovafdeling ( Kristindomshulkr) sættes i Spidsen for Lovbogens ovrige

Afdelinger; formodentlig linder man her de Udtryk i hvilke Birkeretten er bleven

antaget paa Islands almindelige Landting 1123 af Fristatens Hdvdinger og Almeen-
bed. En Afvigelse i dette llaandskrift komme vi her til at bemærke: Istedcnfor

Udtrykket: cr cicå Uår staar her nemlig upp fra cicå
, men disse Ord forekomme

mig nu at være tvetydige, da man saa ikke tydelig kan see om Eiktcns Begyndelse

eller Ende menes der. Antager man den sidste Forklaring skulde Helligaftenen

forst begynde Kl. 4J, altsaa netop, efter Islændernes ældste Tidsregning, ved Af-

tenens Begyndelse.
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til Klokkeslettet, i det den giver Arbeiderne en halv Time at

lobe paa, da den bestemmer at Eikten forst skal ansees for at

være begyndt (med Hensyn til Arbeidets pligtmæssige Ophor)

Kl. 3£, skjont den dog egentlig var begyndt Kl. 3. Formedelst

samme Afændring bar denne Stund ogsaa faaet Navn af Bi-

skupa-Eikt o: den efter Biskoppernes Udregning bestemte eller

forandrede Eikt.

Det er derimod den ældre fuldstændige Stund, kaldet i

Særdeleshed Eikt (paa halvanden Time) som omtales saaledes

i Grågås (Kaupabålkr, 5 Kap.), idet den omhandler de Gields-

forskrivelses-Terminer der indtræffe paa Helligaftener: „Hvis

„Terminen indfalder paa en eikt-hellig Dag, da har Gjeldsfor-

„drcren Lov til at stævne (den Skyldner som ikke betaler)

„forend Eikten begynder, men han bor modtage Gjelden, om

„den end bydes ved (eller om) Aftenen, naar hele Dagen er

„en Sbgnedng”*) (da Stævningen kunde forkyndes lige til Solens

Nedgang om Sommeren, men til Natmorkels Frembrud om

Vinteren). Heraf maa det udledes at den særegne daglige Eikt

var den Stund eller Tidslob som nærmest foregik Aftenen, der

begyndte ved Solens Standpunkt i Eiktestedet Kl. 4^ e. M.

Efter min Mening er det og den selvsamme Stund som nævnes

i samme Lovs Arveafdeling, hvor det bestemmes at naar en

vederhæftig Mand vilde paatage sig en Umyndigs Værgemaal,

mod at svare ham Benter og overhovedet paa bedre Vilkaar

end hans daværende Formynder, skulde han, efter en Uges

Varsel, indfinde sig hos den Sidstnævnte ved Sommerens Be-

*) Ef cycphclgan dag er cindaginn
,

ok a mapr cost at slefna fyvir eycp , en vip

skal hann taka pott vip aptan gialdist , cf alir dagr var til slefmi. Grdgds, trykt

Udg. I, 395.
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gyndelse, og der i Vidners Paahbr tilkjendegive ham sit hoiere

Bud, inden Middag, men Formynderen skulde, inden Eiktens

Begyndelse erklære om han selv vilde vedblive Værgemaalet paa

de saaledes tilbudne Vilkaar, eller ikke*).

Særdeles tydelig er Skaldas Bestemmelse af Dagsmærket

EiktnrstaSr eller Dagstiden Eikt’s Slutning efter Solens da til-

syneladende Stilling over Horizonlen. Stedet lyder saaledes:

„Fra Jævndogn er det Efteraar indtil Solen gaaer ned i Eikteste-

det” (ved Eiktens Udlob eller Slutning). „Den næste Maaned for

Vinteren kaldes Dbst-Maaned” (Efteraarsmaaned) „men den

forste i Vinteren Gormaaned” (Slagtemaaned) **). Skålda er

skrevet i den sydlige Deel af Island, tidlig i det 13de Aarhun-

*) Grågås 1. c. I , 198. scal hann undan honum ha/a boflit fyri midjan dag
,

en hinn

scal hafa kosit at cycit. (Erfda pdllr, Kap. 10). Etatsraad Sveinbjtirnsson synes lier

at liave antaget Ordet eycp i Betydningen af trihoritim$ da midr dagr vel lier og

paa flere Steder i Grågås betyder det samme som lucstr dagr ,
bliver Meningen alli-

gevel den selvsamme. 1 Krislinrcllr farni 34 Kap. (S. 136) er det fuldbommen biart

at cycd betyder den særegne Tid af Dagen, inden hvis Forlob den Fastepligtige ibbe

maatte nyde nogen Fode (
— mataz egi dfår lfår eycd).

**) Sec Snorra Eddu med Skuldu (Basks Odg. S. 188). Fra jafndægri er hanst , til

pess er sol setz i cyktarstap , jbd cr vetr. — Haustmdnupr heitir hinn næsli fyri

vetr
; fyrst i vetri heitir Gormdnupr, De her i Staden bevarede Codices og Mem-

branfragmenter af dette vigtige Værk har jeg selv undersogt, og fundet dem,

i de heranforte Ord (paa enkelte orthographiske Afvigelser nær f. Ex. det

vistnok ældgamle Oikt for EikQ fuldkommen overeensstemmende med den trykte

Tcxt. Det er mig kjært at kunne bemærke at en af Nutidens lærdeste oldnordiske

Sproggrandsbere Dr. Egilsson, i hans latinske Oversættelse af Texten, der snart

tilligemed Originalen, ved den Arnæmagnæansbe Kommissions Omsorg vil komme
under Pressen) gjengiver Stedet saaledes: Ab æqvinoctio autumnus est ad illud

tcmpus9 quo sol occidit hora 4\ post mcridicm$ tum hiems est,— Det er netop slige

og flere Bestemmelser af Tiden som Lovsigcmanden (eller Laugmandcn) ved Slut-

ningen af hvert Altliing skulde forkynde, tillige med hele Aarsudregningen
(
'misse-

ristal) for et Aar til næste Altliing — efter Grågås, Logsdgumanns pdtlr 8de Kap.)

i den katholske Tid skulde ban endog saaledes forud bestemme Tampcrdagenes og

Fastetidernes Begyndelse m. ni. At selve Aarsudregningen indrettedes efter den

oldnordiske, men ikke efter den julianske Kalender, erfares af Eristinrcttr /orm

(der egentlig er Graagaasens Kristindoms bdlkr) 45de Kap. (Tborkelins Udg. S

164—167).
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drede, men den herommeldte Tidsregning* er meget ældre og

nedstammer fra den hedenske Tid. Da blev hele Aarets Ud-

regning bestemt paa det almindelige Landsthing kaldet Alping
,

tildels, som vi her see, efter visse simple Iagttagelser om

Solens Nedgangstid ved det bestemte Vinterhalvaars Begyndelse.

En saadan Iagttagelse kunde ikke gjelde for Steder af meget

forskjellig Beliggenhed, men det var naturligst at den foretoges

paa det Sted hvor Loven forfattedes og hvorfra den udgik,

nemlig paa Lovbjerget ved Thingvalle (JjingvellirJ hvor Al-

thinget holdtes. I de kristne Tider jevnfortes den gamle Aars-

udregning med den julianske Kalender, som da blev gjcldende

for Hbitider og Helligdage m. m., og man antog da at Vinte-

ren, efter Middeltal, begyndte (omtrent) den 17de October.

Thingvalle ligger omtrent paa Skalholts Brede og i dets Nær-

hed. Det bliver da hoist mærkværdigt for os at Biskop Theo-

dorus Thorlacius udregnede, efter mathematisk- astronomiske

Regler, i sin islandske Kalender (Skalholt 1692) at Solens

Nedgang indtraf der den 17de October Kl. 4^ e. M.,— altsaa

fuldkommen overeensstemmende med Skalda’s Angivelse, samt

Paul Vidalins, Finn Johnscns og min egen Bestemmelse af

Eiktcstedet (eiktarstaffr)

.

Til Adskillelse fra Eikt i almindelig Betydning (som tri-

horium) kaldtes tit den lieromhandlede Stund af Dagen snart

blot eiktinn (Eikten) snart eikt dags (Dagens Eikt). Den fbrste

Benævnelse forekommer f. Ex. om Norges hedenske Tid i Be-

skrivelsen over det store Soslag mellem Hakon Jarl og Joms-

vikingerne i Aaret995*); den anden f. Ex. paa adskillige Steder

*) Jorasvikiaga-Saga XI, 130. pat var l pat mand dags er tok ut cyktina
,

o# citer

on anden Recension i den beromte Flatobofy: pd var sva kontit deginum , er pctla
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af HeiSarviga Saga, som længe ansaaes for fuldkommen tabt

og saaledcs ikke var Paul Vidalin bekjendt, samt neppe beller

Finn Johnsen, da han skrev sin Sciagraphia. Der fortælles

blandt andet, om en Begivenhed, indtruffet i Island om Som-

meren i Aaret 1015, hvorved den Omstændighed forekom, at

Hbsletsfolkene paa en Gaard kom hjem fra Arbeidet med de-

res Redskaber „ni eikd dags” o: ved Solens Stilling over dette

Dagsmærke; det var navnlig en Fredag, altsaa ingen eikthellig

Dag, hvis Helligholdelse man kun sjelden brod sig om i det

da endnu halvhedenskeLand* *).

I de gamle egentlig germaniske Sprog har jeg ikke kunnet

finde Sidestykker til vort Eicff (Eikt, Eykt, OiktJ som en be-

stemt eller særegen Tid af Dagen; dog troer jeg at slige for-

dum have været til, da Levninger endnu synes at haves deraf

i visse Almuedialekter* Outzen har saaledes antaget at Uchic

forhen i Dithmarschen er blevet brugt om Aftenstunden, samt

at det i Osnabriicks Omegn endnu siges om Aftendæmringen

(1. c. S. 251). Efter Schmeller og Schmidt skal Ordet Aeclil-

zcit bruges i Bayern om den Tid af Ilelligaftener, hvorpaa

Tjenestefolk der faac Lov til at forlyste sig (Bayer. Wortcrh.

i, 23).

Ligetil vore Dage har man fundet mærkværdige Levnin-

vnr U Hnda , at hcldr tok ut cyklina. Hermed stemmer Olaf Tryggvesdns Suga,

Skalholts Udg. 1ste D. S. 183 gandske overeens.

*) Islcndinga Sdgur (Haupmh. 1829) 1, 2G8. Det erfares f. Ex. af Bardes Befaling til

hans Tjenestekarl (sammesteds, S. 2G9) at han den næste Dag (en Lovcrdag) skulde

arbeide hele Aftenen, I ileidarviga Saga nævnes Eikd dags paa to andre Steder

S. 274 , 282 om det selvsamme Tidslob af Dagen (især paa en Onsdag). At man
og 1123 brugte Ordet Eicd om audre Dage end Ilelligaftener sees af Islands ældste

Birkelov 1. c. 17de Hap. S. 88, hvor der tales om Dage, paa hvilke Sognedagc fdige

som de næste.

9
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ger .af Ordet i Norges Almuesprog. I dets nordlige Egne

maa Ogt og Ogtcdag uden Tvivl svare til Forfædrenes Eykt

(Oikt) og Eykt dags
,
som Dagstider betragtede — ligesom vi

ellers liave viist at baade Nordmænd og Færinger endnu bruge

Glit, Ogt om det gamle Eykt
,

Oikt, for saavidt det især be-

tegner et af de 8 Tidslob hvori Diignet inddeles*). — De

nyere Nordmænds Ogtebel bar da uden Tvivl fordum heddet

Oiktarbil men Ogtcrdags bol da Oiktar dags bil; nu betegner

det Tidsliibet henved Klokken 5 om Eftermiddagen — dog

udlob selve Eiktcn fordum (i Island) allerede Kl. 4^. Det

lader til at Moth har fundet Ordet Ogtebel i Danmark, lige-

som ogsaa et andet: Ogtebid, Midaftensmad, Femmad, formo-

dentlig nydt henved Kl. 5 e. M.**). Dette er vel i Grunden

det samme Ord som Ogtcmad
,
Mellemmad, hvilket Lyngby

har truffet i Jylland; fra Færoerne kjondte han Stamordet,

der og rimeligvis forhen har været brugt i samme Betydning i

Danmark.

Endskjont man i Island endnu har enkelte Dagsmærker

passende til Dagslidens Begyndelse f. Ex. den af Finn Johnsen

bemærkede Fjcldspidse Eyktar-nypa paa Osterlandet, (som for-

hen tjente til Dagsmærke for Beboerne af en Gnard der nu

*) Mange have fundet det besynderligt og uforklarligt at en Eikt, blandt 0 Eikter, i

Særdeleshed tillægges disses Benævnelse, — men det selvsamme er, i den historiske

Tid, indtruffet, ved en af de 16 Stunder der nu kun, af den Islandske Almue,
kjendes under Navn af Jllidmun&a, skjon t samtlige 8 Ilal vogter forhen bleve kaldte

saaledes; see ovenfor S, ISO samt den hosfdlgende Tavle over Eikter og Stunder.

Delte særegne Midmundn er netop blevet bevaret (for sig selv) i Sproget, som ved-

taget Tid til Middagsmaaltid, aldeles ligesom hint gamle Eikt som befalet Termin
for Sabbats-Hviletidens Begyndelse.

**) See Vidensk. Selskabs danske Ordbog 4de Bind, Bogstavet O, S. 17 efter Moth og

C lir. de Fine.
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forlængst er ode og forladt) er dog Benævnelsen Eykt der i

denne Betydning ganske gaact af Brug, som fortrængt af

et nyere kristeligkatkolsk Ord, hvilket vi nu komme til at

omhandle.

Vi have allerede antydet Oprindelsen til Benævnelsen Non
,

der endnu i Island og Norge betegner Tidspunktet Kl. 5 c.

M., men i visse andre Lande er kommet til at gjclde for Mid-

dag. Messen Nona
,
Nøii-h'cF, skulde efter den paa Island gjel-

dende Anordning holdes (ligesom i andre katholske Lande)

Pa sol er i ulsuffrV\ naar Solen sees i Sydvest, altsaa Kl.

5. e. M. Ved den indviedes hoilidelig Helligaftenen hver Lb-

verdag som den kristelige Sabbats Begyndelse og derved be-

stemtes tillige i de fleste katholske Lande den Tid da alle Ar-

beider skulde ophore*), hvorfra en lille Undtagelse dog kom til

at gjbres i Island, efter hvad vi ovenfor have udviklet. An-

gelsaxcrne overholdt sfrængt den Anordning af Kong Edgar,

udgivet 958, at Sabbatcn skulde feires fra Kl. 5 om Eftermid-

dagen til Mandags Morgendæmring. Som bekjendt vare det

mest Angelsaxerne der indfbrte Kristendommen i de tre nor-

diske Riger, saa at Gram og Molbech unægtelig have Ret i

at Tidsbenævnelsen Non er fra deres Sprog indfort i de nor-

diske. 1 Norge og Island er det vist: at den ældre Benævnelse

af Eilit for Tidspunktet Kl. 5 og for den dermed begyndende

Stund paa i\ Time tilsidst i Skriftsproget maatte vige for det

angclsaxiske iVon, ligesom og de fbrste Kristnes Loves saakal-

) Anledningen hertil er sikkert taget af Jodernes Sabbat, der grundede sig paa deres

Sætning om Dagens Begyndelse med Aftenstunden, og Guds Befaling i 2 Mose Bogs

16 Kap. 23 Vers om Forberedelse til Sabbatcn paa den næstforegaaendc Dag.

9 *
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tlede Eikthelgi for det halvfremmede Nonhelyi *). Tidsbenæv-

nelsen Nån blev da, omtrent ved Aaret 1000, almindelig i

Norge og ligeledes, i det dermed begyndte Aarhundrcdc, i

Island* Da Kong Olaf den hellige i Aaret 1023 opholdt sig

paa Ognvaldsnæs, skulde en Drabsmand henrettes; for at friste

dennes Liv formaaede hans Ven Thoraren Nefjulfsson den Præst

der forestod Ringningen fil Nona om Loverdagen, til at lade

denne begynde noget tidligere end sædvanlig, for at Henret-

telsen skulde opsættes formedelst Sabbatstidens Begyndelse,

(Hcimskr. II, 192). I Aaret 1095 indtraf en lignende Begi-

venhed ved Kong Magnus Barfods Hof. Da Gisi Illugason,

ogsaa for Udbvelsen af Blodhævn, efter Kongens Befaling skulde

miste Livet, ringede Nonklokken; Biskoppen erindrede strax

Kongen om at Helligaftenen var begyndt, og at intet Blod

maatte udoses. Kongen spurgte: Er det nu allerede Non? seer

kun efter Solen! Dette skete, og Nontideu var da netop be-

gyndt {var på omlverdt nånit ; Fornm . S. VII, 52). Kongens

Ord: „er nu nån

?

— sjdi til sålar!” vise ellers tydelig nok at

man fordum i Norge, ligesom i Island, har anseet Solens Stil-

ling over visse antagne Dagsmærker for den sikkrestc Angi-

velse af Dagens Tider. Det kan ligeledes bemærkes at Messen

Nona ogsaa benved 1064 pleiede at holdes i Danmark, nem-

lig i den Kirke hvilken Kong Svend Estridsbn da i Paasketiden

besogte (Gronlands histor. Mindesmærker II, 527, Fornm. S.

VI, 302).

*) Dette Ord oversattes saaledes af Bjdrn Haldorson 1. e. (II, 111) ,,sacrum nonariuin

pricccdaucum vigilia;” gjengivet paa Dans!; „Helligaften, som begynder Kl. 3 om
Eftermiddagen.”
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Tidspunktet Eikt) ciktin , eikt dags eller Non forkyndte vore

Forfædre den egentlige Dags Udlob, og Begyndelsen af Afte-

nen. Den paafolgende Halvogt kaldtes som ovenmeldt Eihtin

(o. s. v.) i sildigere Tider nons skeid
,
nons bil. Ligesom man

forhen sagde eykt dags brugte nogle senere det dertil svarende

non dags (see f. Ex. Sturlunga S. III, 70, 250 o. fl. St.).

I Forklaringen over Ordet Non fulgte Bjbrn Haldorsson,

i Ordbogen, (II, 111— 112) det Arnasonske Eiktesystem ved

denne latinske Omskrivning: hora nona diei, tertia pomeridiana
,

sensu eclcsiastico , at sensu vulgari oeconomico trihorium intc-

grum proximum a meridie
,
alt i den danske Oversættelse saaledes

udtrykt: „Kl. 5 om Eftermiddagen.” I sin Atli (6 Kap 1. c.)

fdiger ban derimod gandske den Vidalinske Eikteregning, hvis

Rigtighed jeg ogsaa her paa det fuldkomneste maa erkjende.

Eggert Olafsen og Uno Troil fandt, paa deres Ueiscr i Is-

lands Opland, Non bestandig angivet ved Kl. 5. Det her om-

handlede Tidspunkt kaldes paa Færderne Noon (efter Landt),

hvilket Ord dog formodentlig maa udtales omtrent som det Is

landske og Norske.

Hos Middelalderens Tydske havde Ordene Non
9
Nuon dages

(hos Saxerne) Nona zit (hos Hoitydskernc samt deres Efterkom-

mere, f. Ex. som iYon, Nonzeit
,

i Bayern) o. s. v. den samme

Betydning som Non blandt Angelsaxcrne og Skandinaverne,

Noon i Middelalderens Dansk. Saaledes ogsaa None i Fransk

o. s. v. Man har vel endnu i Engelsk Benævnelsen None for

Katholikernes Messe: hora nona
9
— men derimod er Angel-

saxernes iVon, som Norm for en Dagstid i det nyere Engelsk

bleven forflyttet til Middag, der nu kaldes Noon (ligesom ogsaa

Nocn i Hollandsk). Kilian regner de nederlandske Noonstonden

v.
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fra Kl. 11 lil Kl. 1 om Middagen. Dog er det (som i saa

mange andre lignende Tilfælde) meget mærkeligt at Faarchyr-

derne i England endnu netop betegne Kl. 5 c. M. ved high

noon ,
hvorved de rette Skriftsprogets og det hoiere Omgangs-

sprogs almindelige Brug*). — Efter de af Gram og Molbech

samlede Oplysninger er Noon og fordum (vel og endnu) i Jyl-

land bleven brugt i den selvsamme Betydning, hvoraf Fornoon

Formiddag, Efternoon Eftermiddag. Ligesom vi og i Kjem-

peviserne finde Udtrykket „en Time for Non99
anvendt paa en

vis Tid af Dagen. Ilos Moth findes det at betyde Eftermid-

dagen**). I det nyere Svenske haves Ordet neppe.

I Norge og dets Kolonier, Island og Færoerne, er deri-

mod det Angelsaxiske Non lige til vore Dage blevet vedlige-

holdt i dets oprindelige Betydning. I Christen Jensens Norske

Ordsamling***) sættes Noen ved Kl. 3 e. M. Mere end 100

Aar derefter siger ogsaa Paus ved at forklare den ældre Gule-

things-Lov „Noon betyder i Norge Klokken tre om Eftermid-

dagen”****). Ved det 19de Aarhundredes Begyndelse (og vel

paa sine Steder for) var Sprogbrugen dog bleven saaledes

forandret at Ordene Noon og Noonsbel betydede Eftermiddag,

dog især Tiden fra Kl. 2 til Kl. 4*****). I dette Tidslobs Be-

*) Brand popular Antiquitics, arrnnged and rcvised by llenry Dllis, London 1818,

I, 459.

**) Vid. Selsk. Danske Ordbog 4de Deel, N., S, 121. Gram J. c. S. 145. Molbech
Dansk Dial. Lex. S. 96, 380.

***) Norske Dictionarium eller Glosebog, med Bdudcrncs Sei erværk eller Culcndario.

Kjobeuh. 1616, 12. S. 22.

***) Samling af gamle Norske Love 1751. 1. c. S. 21.

****) Ilallagcrs Norske Ordsamling S. 83.



Eikt. Stund.
1 V. 8.

gyndelse holder den norske Almue i mange Egne deres Mid-

dagsmaaltid, og dette kaldes derfor paa sine Steder at none*).

Den hele 4de Eikt (hvilken vi, efter sandsynlige Formod-

ninger, med Finn Johnsen, have givet Navn af Undorri)

kaldtes ellers i Almindelighed ofanverdr dagr
, samt ålidian

dagr (Iiormaks S. 146) ogsaa efri hluti dags (som i Ueimskr.

1. c. III, 165) den sildige Dag eller den sildigere Dagstid. I

Kongespeilet kaldes den hnigandi dagr, den heldcnde Dag (sva-

rende til Angelsaxernes geloten dæg') og Sydvestvinden siges da

især at herske.

v * 9
* Den 5te Eikts 1ste Stund indtræffer ved Solens tilsynela-

dende Standpunkt i VSV, midmunda utsudurs ok vesturs
,
Fæ-

ringernes haalga Vest
,

over det saakaldede Eiktcsted (eiktar-

sladr) Arbeidsdagens 8de Stunds Udlobsgrændse og Altenens

Begyndelse Klokken 4^ e. M. Stundom er den vel bleven

kaldet Aftansmål (ligesom dagmål og nåttmål antyde Dags og

Nats Begyndelse); dette kan man og slutte af det ved Wille

fra det Norske Almuesprog an forte Eftasmaal. Med Eyktar-

staffr
,

o. s. v. kan man jevnfore det Norske Ogterdag , Ogter-

dags bel ,
det Danske Ogtemad m. m. See lierovenfor S. 66.

— Den 5te Eikts 2den Stund begynder ved Aftenens Midte,

hvorfor Tidspunktet og kaldes mtdr aftan, midaftan.
,
ved Solens

Stilling i Vest (sd/ i vestri)
,

Færingernes Vestur, Nordmæn-

denes Vester, hog Vester, Kl. 6 e. M. De ovenanftjrte Be-

nævnelser forekomme paa mange Steder i Islands gamle Love

og Sagaer, f. Ex. Kristinr. Arna biskups 20 Kap. S. 164,

*) Paa en lignende Maadc kalde Ponderne i Osnabriicks Omegn haade deres Mid-

dngssuvn og Tiden derfor J\onc.
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V. 10.

Njåla, 99, 125 og 127 Kap. Den gamle Kirkelov bestemmer

undertiden Klokkeslettet ved disse Ord: j?)tt er sål er i vestri (18

Kap. S. 94). Tidspunktets ovenmeld! e Benævnelse oversættes

ved mcdius vesper i Bjbrn Oaldorsens Islandske Ordbog I, 15

og den danske Oversætter har rigtig benfort det som Midaften

til Kl. 6 e. M. Eggert Olafsen og Uno v. Troil erfarede at

dette stemte overeens med almindelig Brug. Benævnelsen Mid-

aftan svarer gandske til det danske Midaften eller Midaftens-

maal, skjont denne sidstnævnte Spisetid nu i Almindelighed

pleier at holdes henved Kl. 5 e. M. (Molbech I. c. S. 75;

Vidensk. S. D. Ordb. IV, M, 141-42).

Clir. Jensen henfører (I. c.) de Norskes Moraften til samme

Klokkeslet; efter Wille kalde de Tidspunktet Midaften ,
efter

Hallager og fl. Midefta. I Tellemarken begynder da (efter

Wille) den saakaldtc Eftcrogt (eftir-cikt eller eftircikt?) sva-

rende til Angelsaxernes Ofer-non. I Sverrig har Ordet Mid-

afton (Vestgoternes Merafta o. s. v.) omtrent den samme Be-

tydning*

Hele Eikten kaldtes saavel i Almindelighed, som i Iion-

gespeilet Aftan (som bekjendt et til alle gothisk- germaniske

Sprog med smaa Afændringer udbredt Ord); da sagdes især

den blide Vestenvind at herske.

Vl - 1L Den 6te Eikts 1ste Stund indfraf ved Solens Standpunkt

i VNV (midmunda vesturs ok utnorffurs) Færingernes haalga

Utnoor , Kl. e. M. Tidspunktet kaldtes vel i Enkelttal,

nåttmål
,
som Nattens Begyndelse, og Stunden havde, i Fleer-

tallet, den samme Benævnelse (nåttmål,
nåttmålaskeid)

,
som

Natmaals Tid. Da holdtes og det egentlige Aftensmaaltid,

kaldet Nåttverdr ,
Nåtturffr

,
gammel Dansk Nattwordh

,
nyere
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fik*. S'und
VI. II.

Dansk Nadvere
,
Norsk Naatvær, Svensk Kattvard*), Frisisk

Nagterd o. s. v. Den var, som ovcnmeldf, (S. 58, 56} de gamle

Nordboers (og cr tildeels endnu den norske op; islandske Al-

mues) andet Hovedmaaliid **) Deraf kaldfes Stunden under-

tiden nåttvcr&armdd (Dansk: Nadvertid) f* Ex. i Slurk S. I, 147;

Ordet Ndttmal forekommer tit i Islands Love og Sagaer f.

Ex. i Grågås
,

I, 143 (i Fleerf allet) Krisfinréttr Arna biskups,

2b Kap* S. 164, Njdla 129 Kap.
,
Sfurlunga S. IJI, 287 (nær

nåttmåli) samt III, 71 (tim nåttmdla skeid) Hungrvaka (tun

ndttmal) S. 102. Vi have ovenfor viist at det her omhandlede

System af Dagens Tider især er indrettet efter Sommerens vig-

tigste Arbeidstid; at ndttmal eller Nattens Begyndelse ogsaa

især er bleven fastsat for den, sees f. Ex. af den gamle Kirke-

lov, som deri har rettet sig efter den ældgamle Brug i Landet,

i det den udtrykker sig saaledes: „Om Sommeren skal Natten

ansees for at være begyndt naar Solen begynder sin Gang gjen-

nem Nordkanten* Denne Gang beregnes fra Solens Indgang

i Nordnordvest til dens Udgang (af Nordkanten) i Nordnord-

ost”***). 1 Glossariet til Grågås (S* 40) oversættes ndttmal

vel rigtig ved initium noctis
,
men derimod neppe ved momentum

inter horam nonarn et decimam pomeridianam (mellem Kk 9

og 10 c. M.) skjont dette vel synes at stemme med Arnasons

Eiklesyslem. Bjbrn Haldorson forklarer Ordet saaledes: „frtVio-

rium gvo sol est in regione Japggis
,
gjengivet ved den Danske

) I de at" Sekliiter udgivne gamle svenske Love forekommer Ordet i forskjelligc Af-

ændringcr, soin natværper , nnlorpcr (o II.

**) Pidittvcrtir onuneldes ofte i Sagaerne f. Ex. i Ljosvctninga S* 24 Kap. S. 0'(.

***) ppd scnl nott vern d sumar er sul gengr um nortirdtt. jput cr nordrått cr sol cr

Komiit i heggia dtt norJrs ok utnorJrs , til pess hun cr komin L heggia dill norJrs

ok laiulnortirs, lirisl inr. fonn Cup. .34
, p. 138 .

10
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Kikt. Sliimi.

VI. 11.

Oversættelse: „Den Tid om Aftenen da Solen er i Nordvest;

Kl. 9.” Ola fsen og* Troil fandt Dagsmærket overalt i Oplan-

det at stemine med Kl. 8; folkelig* ansættes det nu en halv

Time sildigere end i Oldtiden. Ogsaa i Norges Nordlande

skal man endnu bruge Ordet Natmaal om Tidspunktet Kl. 8

om Aftenen (Vid. S. Ordb. IV, N, 42). Forsaavidt som tiatf-

mdl har hunnet betegne et Aftensmaaltid er det overensstem-

mende med det tytiske Nachtmal.

~ ,2- Den file Eikts anden Stund begyndte ved Solens Stilling
/

i Nordvest ( Utnordr ,
Færingernes og Nordmændcncs Utnor')

Kl. 9 e. M. Den kaldtes Kvold
,
Kvcld og dens ISegyndclsc,

Kvoldmål, var fordum og er endnu den almindelige Malketid for

Koerne i Island (j fr. Morgunmål under 2den Eikts 2den Stund).

Aftcnmaal kaldes i Danmark (efter Vidensk. Selsk. Ordbog)

„den Tid om Aftenen da Koerne malkes”; derom siger man

og i Jylland: „at malke til Qvælds.” Kvold er den sildige

Aftenstund, naar Mbrket nærmer sig eller falder paa, hvorom

det i Islandsk hedder {al) kvdlda (gammel Dansk kveldc
,
f/vælde

;

Svensk qviilla
,
(/valles). Dertil svarede det Angelsaxiske Cwijld *),

og endnu det danske, hos Almuen brugelige Kvæld
,

Qvæld

(o. Is. v. hvorom Molbechs Dialekt-Lexilson kan nærmere efter-

sees)**) det norske Kvcld, Kvcll
,
svenske Qvdll^Qvcll

,
Qvallning

;

*) l)i»t AS cvyld betyder egentlig (— lier Dagens eller Solens) — Odelæggclsc, Under-

gang, af Ordet cvcllnn , kvæle, dræbe m. m. Paa samme Maadc kan det oldnor-

diske kvcld udledes af kvcljn
,
pine, plage. Dansk Kvæld af kvæle o. s. v. Engels-

mændene sige og endnu tlic dcad of the night, o. s. v.

+) S. 430 31. I)cr bemærkes det at Qvæld i Jylland især bruges om den sildige Af-

ten 5 sec ellers sammesteds Ordene qvældc
,
Qvældsgifl ,

Qvældsnadvcr (svarende til

Frisernes Qiiels-Nagtcrd, Qvclvcrd eller Qvcltvccrd)

;

de svare og til de gamle Nord-

boers Rvcldsvcr&r de nyere Nordmænds Uvcldsværd, Svenske Qvallsvnvd

;

jfr. det

gamle hbitydske JSnlilnbnnd. (Gralf Spraebsebatz, I, 03). I Vidensk. Selsk. rd

1

L



Milil. Stund.
VI. 12.

Frisernes Quel
9
Quål

9
Queld. I den nyere Tid pleie Islænderne

at holde deres Aftensmaaltid paa denne Tid af Dagen, hvorfor

det (efterat det gamle Aftan og Nåttverffr er forsvunden af

daglig Tale) kaldtes Rvold-måltid (nu mest Kvoldmatur) *)

,

svarende til det norslce Kvældsmani, svenske Qvallsmål. Pon-

toppidan beretter, at Nordmændenes Qvældsmad pleicde at nydes

om Aftenen Kl. 10. Paa denne Tid indtrelFer der ellers i Island

og paa Farcerne (især om Vinteren) den saakaldte kvoldscla

(kvoldvaka9 da Folkene sidde sammen ved Arbeide eller Mor-

skab), censtydigt med de norske Kvældset
,
Kveldscta m. m.

Den bele Eikt kaldtes fordum i Almindeligbed kvold

Kongespcilet skildrer den som Solens Nedgangstid med det der

paa følgende Tusmørke, (da Nord vestvinden især hersker), for-

kyndende Hvilens Stund (hvUdarstund).

Endvidere kaldtes denne Eikt, betragtet som den fbrste af

de trende i hvilke Natten (ligesaavel som den saakaldte egent-

lige Dag var inddeelt) dndverff nått
9
den tidlige Nat eller Nat-

tens forste Afdeling, saaledes f. Ex. i Laxdæla Saga S. 240.

Disse Nattens 5de Eikter udgjorde ellers ligesaa mange Vagter

paa de Steder hvor Opror eller fjendtligt Overfald befrygtedes.

Tidspunktet for dens Udlob kaldtes: cr priffjungr var af nott

(da Nattens forste Tredicdeel var forbi). Scc f. Ex. Ueimskr.

II, 220, 252, Fornm. S. XI, 160.

hoS (V, Q, 233 5 1821) findes denne Bemærkning: „Ordet bruges nu kun i Poesie,

samt hist og lier i Provindscrnc , og især i Norge.” I Island (og paa Færderne)

bruges derimod Ordet kvold almindelig, men aftan nævnes næsten aldrig i Prosa,

endskjdnt det vel forstaacs af alle,

v
) I Almuens daglige Tale ogsaa Kvoldskaltur, (ligesom Davre kaldes 3Iorf/unskatlnr)i

det idrslmeldtc Ord udelades af Bjdrn Haldorson, som overhovedet kun forklarer

Ordet skattr (eller Skat, — her pligtig Ydelse?) som Frokost; det bruges nu mest

om de Tjenestefolk og Daglejere tilkommende Maaltider.

10*
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Eilif, Stund.
Vil, 13.

Den 7de Eikts forste Stund indtræffer (i Island og det

nordlige Norge) ved Solens tilsyneladende Stilling i Vestnord-

vest (midmunda utnordurs ok nordurs') Færoboerncs haalga

Noran Kl. 10^ e. M. Stunden baldes hattatimi,
(og dens Be-

gyndelse især, efter det Nysanforte, hvlldartiff
,
Svensk hvilo-

stund
,
svarende til Angelsaxcrnes bedtid (i det nyere Engelske

bedtime) ogsaa det danske „Sengetid” in. in. Nordmændenes

Qveldesætter
, Kveldsætning bruges og især om Sengetiden,

svarende til det almindelige svenske Qvallsatning eller Qvall-

sata
,
som Osfgbterne (efter Ikres Dialekt- Lexieon) udtrykke

sig. Svenskernes hog Qviill gjelder især om denne Stund eller

dens Begyndelse. Hertil maa man vel henfore det norske

Eldsmaal
,

brugt i Tellcmarken (efter Wille) om den Tid, da

den sidste Ild der pleier at sætles paa Skorstenen for at varme

Stuen ved. Liljegren kalder Eikten „stundende Natt.”

— 14. Den 7de Eikts 2den Stund antoges at begynde med So-

lens forudsatte Stilling i Nord (Nordur) Færoboerncs iVoor,

Nordmændenes rake Nor Kl. 12 e. M. Benævnelsen mid nott

(media nox) Midnat (som bar tilsvarende Benævnelser i andre

beslægtede Sprog) gjelder ogsaa virkelig Nattens Midte efter

Forfædrenes Udregning. Undertiden kaldes den lægst nott
,

den laveste eller dybeste Nat, modsat liæstr dagr
,
den bbjeste

Dag (see ovenfor III, 6) — hvorimod de norske Hogstnaattc
,

Hogstnættes eller Hæsnaattc give den samme Betydning som

Færoboerncs Haadimme (hbieste Mbrke) og Engelsmændenes

noon of the nigid (svarende til Romernes meridies noctis).

Den hele Eikt kaldtes deels midnætti
,

(i Kongespeiiet mid

nott) da Nordenvinden især antages at herske modsat det al-

mindelige middegi — deels lågnætti, (lav Nat) modsat hådegi
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eller Hoidagstiden. Midnættisskeid nævnes den (eller vnuelig

dens 2den Stund) i Satja Egils Skallagr. S. S. 596. Eikten

udgjorde Nattens anden Trediedeel, og kaldtes, skjont kun

sjelden, annar pridjungr nætur (see de i Slutningen af VI, 12

anførte Citater). Liljegren kalder Eiklen „Natt” istcden for

„Midnatt” eller „Midnatistid.”

v,!l 15
* Den 8de Eikts forste Stund tager sin Begyndelse ved So-

lens antagne Standpunkt i midmunda nordurs ok landnordurs,

Færdboernes haalga Lmulnor
,
vort Nordnordost, Kl. 1^- f. M.

Saavel Tidspunktet som selve Eikten og Stunden kaldtes for-

dum i Norden otta. At dette Ord allerede brugtes i den he-

denske Tid sees udtrykkelig (blandt andet) af folgende æld-

gamle Kildeskrifter.

I den ældre Edda forekommer otta som et Tidslob af Nat-

ten eller Morgenen, forend Dagen (ondverdr dagr) var be-

gyndt. Den yngre Edda fortæller at da Thor en Nat over var

til Ojæst hos Thialfes Fader, stod han op i Otte, „for Dag”,

hvoraf det erfares at Stunden hørte Natten til. At Trællene i

Hedenold tilholdtes at staae op i Otte -Eikten (for ved den

næstes Begyndelse at kunne begynde deres Arbeide) kan sluttes

af Volsunga-Saga (bygt paa ældgamle Digte) hvor en ung

Trælkvinde fortæller at hun i hendes Barndom var vant til at

drikke meget i Otte (i ottu) ,
men da hun holdt op dermed,

vaagnede hun paa samme Tid af Døgnet. Ragnar Lodbrogs

Dødssang (14 Str.) skildreren Fægtning, holdt i Ottetiden. Da

Harek Gand henved Aar 852 udfriede Ragnhilde, Harald haar-

fagers Moder, af hendes Fangenskab, kom han, i Ottetiden, til

Berserkcn Ilake’s Gaard. Fra Nordens kristne Tid bliver det

overflødigt at samle mange Exempler. Dog bemærke vi at da
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Harald Itaardraadc i Aaret 1051 afbrændte Hedeby eller Sles-

vig*, bevidnede en Skjald om sig* selv at han der kjæmpede om

Natten, for Otte (vask i nott fyrir 6ttuj*), samt at ottn og

nævnes som en Deel af Natten, i den ældre Gulethingslov, i

Ycstgbta Lagen (udg. af Schliiter) o. s. v.

Det synes at være denne Ottetidens Stund der fordum i

Norden kaldtes Hana-otta
,
ommeldt f. Ex. i den ældre Gulc-

thingslov efter Universitetets af mig benyttede Membran (Paus

oversætter Ordet kun ved Otte, som den sidste Grændse for

Sbndagens Helligholdelse om Mandags Nat). Den kaldtes vel

saaledes af det forste Hanegal. Man antager at Hushaner

sædvanlig gale forstc Gang om Natten Kl. 1^; sce Zinckcns

Occonom. Lcxicon 1744, I, 1059 („das erste Mahl um halb

zwej LT

hr”). Hana-otta svarer da til Romernes gallicinium .

Dette bekræftes ved Angivelsen af de 8 Dagstider bagved Ælf-

riks Glossarium hvor Uhtcntid siges at indtræffe det allertid-

ligste om Morgenen naar Hanen galer. Angelsaxernes Ulde

svarer til vor otla\ denne (og især dens nu omhandlede forste

Stund) sagdes fordum at indtræffe er pridjungr li/ir nætr (naar

en tredie Deel levnes — eller er levnet — af Natten); i dette

Oieblik (altsaa Kl. 1^ om Natten) pleiede man i Aaret 1014

at ringe til Messe i den Kirke i London til hvilken Knud den

Stores danske Krigere horte**); det har da været til den der

brugelige Ottesang, navnlig den forste, efter Islandsk Tale-

*) Atlamål 50 Slropho, Edda Sæm. 1. c. I!, 44(5—47. Snorra-Edda nie5 Skaldu, Rasks

LJdj;;. S. 49, Fornaldar S N. I, 147. Kr.ikumal, Rafns Udjj. S. 12, 123. (Jolinstoiic ojj

Sjoborg havde der forhen forklaret Ordet ved El. 3 f. 31-). Ilcimskv. 1. c. I, 70,

III , 92.

**) Jbmsvikinqa Saqn i Fornmanna soqur XI, 159. Saqn Olufs Trqqvnsunav , Skal

holes IJdjr. 1 |>. S. 197—198,
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i Lit. Stund.
III. 15.

brug* Den er i Island bleven boldt ved denne selvsamme

Tid, kaldet hinn fyrri dtlusaunyr
,

den tidligere Aftensang

(hvorom mere i det følgende).*)

Benævnelsens og dens Betydnings Ælde fremlyser og af

dens Sidestykker i andre beslægtede og ældgamle Sprog: XJhte
,

Uhttid nævnes paa adskillige Steder hos Cædmon, og' Menin-

gen gjelder stedse om Natten, for Dag, eller, i det hbieste, den

tidligste Morgenstund. I Heltedigtet om Beovulf betegne disse

Ord en Tid af Natten eller og Tusmørket. Da delte æld-

gamle Kvads Original efter al Sandsynlighed var dansk eller

skandinavisk, kunde man falde paa den Formodning at Eyht
,

(O/At), som Aftenens Grændse, i Oversættelsen var kommet

til at gjengives ved Uht
9

thi Ulite
,

o. s. v. betyder ellers

stedse i Angelsaxisk den sidste Deel af Natten eller den tid-

ligste Morgenstund. Hos Kcro
,

i Hcliand og i flere oldtydske

Skrifter forekommer Ordet som Uhty
Uoht

y Ouht, Uhta, Uohla .

Af samme Oprindelse er del Moesogothiske Uhtvo
, Morgen-

stund**). I Omegnen af Osnabriick betyder Ucht endnu Mor-

gendæmringen; beslægtede hermed cre (efter Outzen) Kilians

Ochten ,
Uchtcnstonde

,
Uclita

,
Holl. Oytciuf Morgenstunden.

Nogle udlede Ordet fra Sanscrits Ushas
,
Morgenstund.

*) Omtrent 1323 flyttede bishop Laurentius nf Iloluin den forste Ottesang (i linns Stift)

tilbade i Tiden til strax efter Midnat, da matulinum og udenlands var oprindelig

blevet holdt, for at de Gejstlige hunde udhvile sig fra den Tid af, til den sildi-

gere Ottesang soui holdtes Kl. S (Saga Lnurcnliusav biskups 43 Kap.),

**) Jacob Grinini udleder (i Deutsche Mythologie, ny Udg. S. 6h6) det gamle tydshe

ulilostcrno (som paa Islands!; hunde oversættes ved oltustjarna') af uhld
,
Goth. nthvo

,,crepuscllluln ,, (Morgentid); Morgenstjernen haldtcs og fordum paa Tydsh taga

-

slerno, svarende til Islændernes „Dagstjarnan. Mærhcligt er det at de hristncAn-

gelsaxcr synes at have gjort Forshjel paa sntman uhtan (Sol-Otle) og mæssc uhtan

(Messe-O tte) ,• til den sidstnævnte havde de naturligvis intet Kjcndsfcab i deres

Hedenold.
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Stund.
VIII. 15.

Overalt i de? nordiske Ri{jer finde vi vistnok endnu dette

selvsamme Ord eller tydelige Levninger deraf.

I Norge betyder Otta
,

Otic endnu overhoved Tiden for

om Morgenen. Cbr. Jensen anforer Otc som Nordmæn-

denes forste Dagstid, men forklarer Ordet kun ved „Hanegal.”

Deraf kommer Ordet Ottcmaal
,
som vel oprindelig bar beteg-

net Tidspunktet da Eikten eller Stunden begyndte (otiumål),

men nu vistnok betegner en Forfriskning, der nydes af dem

der saa tidlig give sig til at arbeide. Biskop Ludvig Harboe

har ellers (.1 det Danske Videnskabers Selskabs Skrifter V, 2G0)

meddelt den mærkværdige Underretning, at Nordmændene

havde tvende forskjellige Ottetider: „I Norge er endnu det

„Ord O Ila meget brugeligt. Naar een skal staae meget tidlig

„op hedder det at tanc Otta. Den forste Otta, eller som de

„nævne den, store Otta
,
regne de at være mellem 2 (1^?) til 5

„og Eflerolta mellem 5 til 4 (4£?) efter Midnat.” Den her

omhandlede Stunds rette norske Navn (foruden det ældgamle

hana-otta') er altsaa „Store Otta.” Disse Bemærkninger ere

optegnede i Throndhjems Stift, hvor Forfatteren var Biskop i

adskillige Aar fra 1745 af.

I Jemteland betyder nu Otta Tiden fra Midnat, til det

bliver lyst; i Osfgolland, Vesfgolland og Angermanland

derimod den tidlige Morgenstund, dog vistnok tildels tillige

den sildigste Deel af Natten, da Ottemål blandt Vestgoterne

betegner Arbejdstiden for Dag om Vinteren. Ogsaa nydes i

den en Forfriskning som dels kaldes Ottemål
,

dels Ottevard.

I Sahlsledts svenske Ordbog forklares Otta som et almindeligt

Ord ved „Conticinium”, Tiden mellem Hanegal og Dagning.

(tempus medium inter gallicinium et diluculunx).



fiikt. Si und.
VIII. 15.

16

I Danmark synes Ordet Oltestund i Mollis Tid at have

betydet den tidlige Morgen. Selve Ordet Ola eller Otta bru-

ges eudnu i samme Betydning paa Bornholm; din Forfrisk-

ning, som der da nydes kaldes Oliemad. Der bruges ogsaa

Ordet Oliesang, samt i Sverrig Oltcsång og i Norge Olle-

messe om protestantiske Geistliges Froprædiken.

Vi have her samlet alle de Ord, der ere os bekjendte,
f

vedkommende Benævnelsen Olta
,
om end nogle af dem sand-

synligst bor henføres til den næstfølgende Stund.

8de Eikts 2den Stund anloges at begynde ved Solens for-

udsatte Standpunkt i Nordost, kaldet Landnordr
,
Færoboernes

Laiulnoor

,

Nordmændenes Landnor
,

Kl. 3 f. M. Tidspunktet

kaldtes Miffotta, samt vistnok tidt, i nyere Tider, ligefrem Olta
,

da dens rette Begyndelse med næstforegaaendc Stund var gaaet

Folk af Minde. Stunden kunde ellers nævnes Midottuskei

3

eller ofanverd olta} den kaldtes i Norge (som ovenmeldt) endnu

midt i det 18de AarhundredeJEfler-OUa. Den hele Eikt nævn-

tes fordum ofanverd nott, ålidin nott, cfri luti nætur

;

paa Svensk

nævnes den af Liljegreen: lidandc natt (den sildigste Deel af

Natten); hos Saxo: peruigilium tertium som tredie Nattevagt

(priSjungr nætur

)

,* i Kongcspeilet: komande morgun (kommende

eller tilstundende Morgen). Paa Færoerne kaldes den endnu

(efter Lyngby 1. c. S. 403) Ogt fri dan, den (næste) Ogt for

Dag.

Ved denne Stunds Begyndelse holdtes i Island den anden

Ottesang, som udtrykkelig kaldtes hinn efri oltusaungr, den sil-

digere Ottesang. Det vil være noget paafaldende for Mange,

at de islandske Geistlige fordum holdt forskjelligc Ottemesscr

og altsaa i det hele 8 daglige horas canonieas

,

da man ellers i

11
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Fikt. Stund.
VIII. 1(5.

Almindelighed hun hjender 7. Delte er dog allerede blevet

oplyst ved Finn Johnsen*), hvortil jeg endvidere han foie: at jeg

har fundet tvende islandshe Qaandshrifter i den Arnæmagnæan-

she Samling, der indeholde en Fortegnelse og Forhlaring over

de daglige Messer, anførte med deres gamle islandshe Benæv-

nelser. 1 delte Shrift omhandles tydelig de tvende Ottesange

under særshilte Benævnelser og Afdelinger*

1

).

Saxer og Angelsaxcr indførte før det meste Kristendom-

men i Shandinavien og Island; de Messetider, hvilhc de selv

iagltøge eller anordnede for hine Lande, hore endnu, med enhelte

Mødilihationer, til de almindelige calholshe Bitiis, (efter hvad

v
) Finni Johmnuei Hist. ccclcs. Island. I, 162 især citer Skriftabod porldks biskups,

eller, som vi erfare af samme Værks IV, 150—60, et Tillæg dertil.

**) Begge disse saaledes fundne Ilaandskrifter indeholde en gammel islandsk eller

norsk Traktat, kaldet: Mcssuskiring og allra tida (saudsynlig forfattet i det 12te

Aarhtindrcdc) hvori de daglige Messer tillægges indenlandske Benævnelser,, de

saakaidtc horæ canonicæ beskrives og Tiden for enhver især fastsættes, dcels efter

Dagstidernes Navne, deels efter den Himmelkant hvori Solen da synes at liave sit

Standpunkt o. s. v. efter de ældgamle nationale Vedtægter. Det ene af dem er en

Membran, Nr. ('25, lto, det andet en nyere Afskrift, Nr. 682, ikke udskrevet deraf,

men af en forlængst tabt Skindbog, skreven, som det synes, med stor Ndiagtighed.

I begge Fxemplarerne findes disse mærkelige Steder: 1) Af hinum firra dttusaung.

polt ver syngium hann um morgin
, pd er hann pd til midrar nætv settr o: „Om

„den tidligere Ottesang. Endskjdndt vi synge den om Morgenen, er den dog blevcn

„anordnet for Midnat’’. 2) dttusaungr hinn efri, JSu eru pessi rok dttusaunga tveggia

o: ,,Den sildigere Ottesang; nu ville vi forklare Anledningen til de tvende Otte-

sange*’ o. s. v. Membranen 485 (12mo) indeholder en anden Afhandling (ogsaa i Mo
dersmaalel) om Messe-Ceremonierne paa forskjellige Ildlinier og Helligdage. Deri

foreskrives, blandt andet, at paa Skjertorsdags (Christi Nadveres) Aften (ndltvcrdar ap->

tan Frists er vi kollum ski-dag) skulde 4 Lys brænde paa Alteret, men de skulde sluk-

kes mod Slutningen af deu sidste Ottesang {at premum ens cfsla dltusaungs) paa

selve Helligdagen. Finn Johnsen bemærker ellers 1. c. at llildcbrandt, i Skriftet

de precibus veterum har erkjendt , at nogle Geistlige fordum have plciet at holde

8 forskjellige Messer eller horas canonicas• Durand, som levede i det 18de Aar-
hundrede, opregner kun 7 daglige Messer, der skulde holdes af de egentlige Præster,

hvorved han faner Anledning til at udlade sig vidt og bredt om det hellige Syvtal.

Dog omtaler han det særegne Mulutinnm som holdtes af Munkene; Hationale ojf.

div. (Basil, 1488) Fol. CXVIII.^

5

i
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Eilif. Stund.
ym. 1«.

Clausen har viist: Calholicismens og’ Protestantismens Kirkefor-

fatning-, Love og Ritus, 1825. S. 677). Til Oplysning herom

tilfoier jeg følgende, paa ovenanforfe (og flere) Skrifter grun-

dede Sammenligningstavle, — hvorved det maa bemærkes, at

de gamle islandske Navne for Messetiderne fordum rimeligviis

og ere bievne brugte i Norge og Sverrig.

Daglige Messetider.

Oldnordiske
Iten(evneiser , især i

Islund or/ JSorgc.

1 , I!hin fyrvi Ot l

u

-

snungr. (I Island,

forsi Kl. li f. M.*)
senere strax efter Kl.

12 f. M.),
9

2, Otlusuiingrhinn cfri

CHl. o f. il/.).

3, Mitimorgun stiti (og-

saa kaldet formesstt).

Den skulde holdes

sol er i nusiri*9

(Q i(). Kl. G f.M.)

Messc-Slunden kald-

tes undertiden i Nor-

ge Primamal (ogsaa

Primt iti').

A 9 Dagmdlatiti (Tertz-

ti5) „soli landsutiri99

(Q i SO., Kl. D f.M.)

5, Mitidagstiti (Sexti5

ogsaa kaldet hdmes-

sa)
5
^sol i sutiri miti-

ju» (O i S. Kl 12

f. M.).

Angelsnxiske.

la, Efter Fornm. Sej-

ltur XI, 1 59— 1 GO

plciede de danske

Krigere i London

(tidlig i det 1 1 te Aar-

hundredc) at gaae til

Ottesang Kl. 1J f. M
#

l b, Uhtsnng (cantus

antelucanus) Kl. 3

f. M.
2, Primsang (cantus

matutinus).

3, Undersang (Undern-

sang , cantus tertia-

nus).

4, Middægssang (can-

tus meridianus).

DanshCd

f, Ottesang , Mor-
gensang

,
Promesse.

2, Prim % Primsang.

3, Tertzsang.

4, Sexlsang.

Endnu lu'Kge-
Ifige Latinske.

(Den Messe som bol-

des i mange Klostre

ved Midnatstid, men
ikke iagttages af de

Secular-Geistlige, sva-

rer vel til Nordboer-
«

nes tidligere Ottesang).

1, Matutinum eller lau-

des (i Dagbrækniu-

(jen).

2, Prima (bora).

3, Tertia.

'/, Svæta.

*) Det er mærkværdigt, at denne Fordeling af de canoniskc Messetider er indrettet

saaledcs, at enhver Messe indtræder ved hver Eikts Middelpunkt. — Jon Arnason
paastod derimod at de rare blevnc holdte ved hver Eikls Kegyndelse.

11
*
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Angelsaxlske Danske« Endnu bruge-
llffe Latinske.

5, Nona.

G, Vtsperie (ved Da-
gens Hcldning).

Oldnordiske
Benævnelser.

G, Nona, nontfcf, „sol i 5, Nonsang (cantus no- 5, Noonsang.

utsudrV* (© i SV. Kl. nalis).

3 c. 31 .).

7, Bli&fifianstii}, aftan- G, Æfensang (cantus G, Afteiisang.

satingr
,

salutidir vespertinus).

D: daglig Sjælemesse

(.<«/ * vestri, © i V),

G, Kvcldsaungr (ndit- 7, Nihtsang (cantus 7, Natsang.
saungr), noeturnus).

Heraf erfare vi at saavel Geistlige som Lægfolk, i vort Nordens

katholske Tid, med Hensyn til Dagmesserne maaffe rette sig efter Solens

Gang gjennem Verdenskanterne.

7, Completorium (efter

Solens Nedgang).

Hvor man ingen Dagsmærker havde eller kjendte sogte de gamle

Skandinaver, ved Iagttagelser afSolens Skin og visse Gjenslandes Skygge, o

at udfinde Bestemmelser for Himmelegnens og Stedets Beliggenhed.

Derpaa have vi et mærkeligt Exempcl fra en Boise, som nogle Grønlæn-

dere af skandinavisk Herkomst foretoge i Aaret 1266 fra deres Hjemstavn

til de nordligste Egne af Baflfinsbngten. Paa Tilbageveien anstillede de

St. Jacobs Dag (den 2ode Juli) netop ved Middag, denne særegne Iagt-

tagelse: „Solen skinnede der baade Nætier og Dage (endskjont det friis

„om Natten) men den var ikke hoiere end saa, at da den var i Sonden •>

„og en Mand da lagde sig paa tvers i en sexaaret Baad*), udstrakt mod

„Rælingen, saa traf Skyggen af det Bord, som var nærmest mod Solen,

„i Ansigtet paa ham; men ved Midnat var Solen saa hiii, som naar den,

„hjemme i Bygden, er i Nordvest”. Stedet, hvor Iagttagelsen blev gjort,

var ved den fordum saakaldte Krogsfjordshede (Kruksfjar&arhcidi), horende

til det store nordamerikanske Fastland. Geistligheden i Garde, da Grbn- *

*) Sexaarede Unåde, kaldede, ligesom den lierommcldtc, scxæringr
,
ere endnu i alminde-

lig Drug i Island; dc plcic som oftest at være lige store og Jiave tre Par Aarcr.

Efter llallager bruges Ordet Scxring Vester paa i Norge om en stor Band med 4 til

G Par Aarcr 3 Scxaringur derimod (efter Svnboe) paa Færoerne, om en stor Baad
med 12 Aarer.
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lands Bispesæde, havde udsendt den her omhandlede Expedition paa Op-

dagelser i Polaregnene. Garde (GnrSar) er uden Tvivl det nærværende

Igaliko, paa 60° 55' nordlig Bredde. Ved at sammenholde hine tvende,

om end meget simple og ufuldstændig beskrevne Observationer, med an-

dre gamle Efterretninger, troer man at have udfundet, at det Sted, hvor

de ere hievne gjorte, laa ved Barrowstrædet i Nærheden af Lancaster

Sound *)«

Af en noget lignende Natur er den besynderlige Fremgangsmaade

(beskrevet i islandske Haandskrifter om Tidsregningen, fra 1600 Tallet)

hvorved man, i en vis Stilling, ved Hjelp af et mellem Fingrene opreist

Straa og dets Skygge, naar Solen skinner, skulde kunne benytte Ilaan-

den som en Solskive, for at udfinde hvilken Tid det var af Dagen. Da

jeg neppe kan antage at Nordboerne i Middelalderen have kjendt

denne Iagttagelsesmaade, samt formoder at den er af en nyere og frem-

med Oprindelse, indlader jeg mig her ikke videre paa dens Beskrivelse.

Ved den ovenommeldte sammenlignende Tabel over de ældre og

nyere Skandinavers Inddeling og Benævnelser af Hinri elkanterne og

Dagstiderne, er Folgende at bemærke:

Tabellens 1ste Hoved-Afdeling angiver de 8 Eikters oldnordiske

især islandske og norske Benævnelser, som mærkelig nok (efter hvad der

og nedenfor vil blive oplyst) i Hovedsagen ganske stemme overeens med

de Lausitzisk-Vendiske.

Den 2den og 3die Hovedafdeling vise den i Island, paa Færoerne

og i Norge overeensstemmende Beregning af Dagens eller DbgnetsTids-

*) (Ivænlunds Ann (ilar efter den gamle Utiuksbbk , i Rafns Anliqvitatrs Amrricanæ, S.

2(59—73, med mathematisk-astronomiske Bemærkninger derover, S. 415— 18. I Textcn :

„Jbar fraus j>a um nætur, en sol skein bædi nætur ok daga, ok var cigi hærri, f>a er'liun

var i stidri, ef madr lagdist um Jjveran sexæring, ut at bordinu, j)a bar skuggan i andli

t

bonum af J) vi bordinu er nær var solinni; en um midnætti var hun sva ha sem lieinia i

bygd,
J)å

er luin er i utnordri. Jfr. Groolands hist. Mindesin. Ilt, *238—41, ‘244.
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inddeling i Eikter (Ofjter) samt Ætlinger (Halvogter eller Siunder) sva-

rende til den 4de Hovedafdelings Henvisning til de Himmelkanter, hvori

Solen antages at staae ved Eiktens*) eller Halvogtens Begyndelse, samt

ligeledes lil den 5te Hovedafdeling, hvor denne angives efter vore nu

brugelige Klokkeslel. Den 4de indeholder, i tvende Underafdelinger, de

oldnordiske (især islandske og norske) Benævnelser for enhver afDognets

16 Stunder, samt de Levninger som endnu haves af dem i Norge, Sver-

rig og Danmark; de fleste fremmede, paa de Frisiske nær, ere kun op-

tagne i Texlen. Det maa og bemærkes, at de fleste nyere Benævnelser

findes i Almuedialekter, og anvendes nu for det meste blot paaMaaltider

eller Maaltidstimer, hvorimod de ældre tildeels i den katholske Tid vare

hievne brugte om Messetiderne, og tildeels allerede i den hedenske Tid,

kaade i Norge og i Island, om Dagens Tider, med Hensyn til forskj el-

lige lovbefalede, saavel som andre offentlige eller huuslige, for Land-

manden nodvcndige Forretninger*

Færoboernes Oktesyslem fremstilles saaledes, af Landt, ved inde-

) De for de 8 Eikter angivne Verdenskanter ere tydelig anfdrtc paa Etmaalsskiven,

med de Benævnelser som de islandske og norske Oldskrifter hjemle, og som fordum
tillagdes dem overalt paa Islands Sonderland, Vestland og Nordland« Dog linde

nu fdlgendc Undtagelser Sted: paa Vcstlandct kaldes SO. undertiden Sufimistr (istc-

denfor Lnndswh') og SV« Sudvcstr (i steden for Utsu'dr). Paa Ostlandct kalder man .

mi SO , Utsudr, istedenfor de ovrige Islænderes Lnndsudr, og S V. Lou r/sudr; is teden-

for Ulsuftri disse, som det synes nyere. Benævnelser passe og her bedre til Egnens
Beliggenhed. Endelig maa det bemærkes om Beboerne af Islands Nordland at de

kalde SV. Suåvcstur, ikke Utsutir, men beholde iovrigt Oldskrifternes ogfSbnderlan-

dets Beboeres Benævnelser af Verdenskanterne. Disse Afvigelser erindre os om
visse Navne for Vindene i de gamle, egentlig germaniske Sprog, der i andre Hen-
seender ligne oldnordiske og endnu brugelige islandske f. Ex. disse: Nordroner
(,,aqvilo’’) i tydske Glosser fra det 8de Aarhundrede (Diutiska I, 167), er Islænder-

nes Norfiræna Nordenvind; Osironi (sammesteds III. 24), Isl. Austræna
, Ostenvind

o. s. v. Om Ordet ræna
,
der endnu i Island baade bruges om en sagte Luftning og

om Sindet, Forstanden, har jeg handlet i Edda læren og dens Oprindelse IV, 1 13 $

saaledes betyder og Ordet nndi: Aand, Aande, en sagte Luftning (hvoraf Hedningerne
meentc at Aanden var oprundet eller indgivet; jfr. Genes. II, 7); i ovennævnte Værk
IV, 196 o. f. har jeg sammenlignet de oldnordisk-islandske yjbstr

,
gustv (Luftning,

Blæst) med det tydske Gcist
,
Engl. ghost o. s. v. , scc ellers 1. c. S. 116 om Sindets

digteriske Benævnelser blandt Nordboerne som Luftning, Aande o s v.
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værende Aarhundredes Begyndelse: „l Henseende til Dagens Timers Ind-

deling, veed de vel, ligesom Udlændinger, at dele et Dogn i 24 Timer

„og nogenlunde at give ethvert Klokkeslet sin rigtige Bestemmelse, men

„dog har de ellers deres sædvanlige Maade at dele Dagen og benævne

„Tiden paa, og efter denne Maade indeholder et Dogn 8 Ofeter, hver Ofet

„fil 5 Timer, men for endnu nbiere at bestemme Tiden, have de og halve

„Ofeter, som altsaa bestaae af i ^ Time, hvilke de give Navn af den Be-

,,gion i hvilben Solen staaer, f. Ex.:

„ONO baldes halvgaaen Oster d. c. Kl. Morgen

,, O — Oster — — — 6 —” o. s. v.

lige til den 43de Horizont- og Ofets-Afdeling NNV. Lyngbye, som selv

gjorde lignende Iagttagelser paa Stedet, udlader sig saaledes om den

samme Gjenstand: „Beboerne udregne Dagens Tider efter nogle Hoved-

punkter eller Solemærker paa Himlen, hvoraf hver indbefatter 3 Timer,

og dette Tidslob kaldes en Ogt , Islandsk Eikt. Det inddeles igjen i

halve Dele, hvoraf enhver indeholder Time og betegnes ved Ordet

liolva (haalvå) som sættes foran. Sporger man f. Ex. Qviissi er from

„hvor langt er (Tiden gaaet) frem”, da faaer man et saadant Svar: Soiilin

er nj liolva estur (eller teå er liolva estur) o: Kl. 4^ f. M. o. s. v. Ogsaa

Lyngbye meddeler en Tavle over disse Dagstider som i alt væsentligt

stemmer med den ovenommeldte; .kun skrives Utncring (Isl. utnyrdmgr)

for Utnoor
, (Isl. utnordr) hvor Vinden forvexles med den Verdensfeant

hvorfra den kommer*). De ovrige 3 (sidste) Afdelinger har jeg taget

fra vedkommende Steder afSvaboe’s endnu ikke i Trykken udgivne Sam-

linger til en færoisk Ordbog. Efter disse har jeg og anfort Himmelkan-

ternes og Stundernes Benævnelser saaledes, som Færingen selv udtrykker

*) Landt Beskrivelse over Færoerne 1800 S. 443, Lyngbye Færbiske Kvæder 1822, S.

400—403. Det anfbrle færbiske Spbrgsmanl passer til det islandske: hvorsn (udtalt

hvursu, ogsaa kvursu , kvussu) er framm ordid } da svares f. Fx. pnd er m idnr mortjun

(det er midt paa Morgenen): Kl- 0 f. M.,
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sig
1

i defes daglige Sprog, der vitterlig er en Dialekt af det oldnordiske

eller nu saakaldede Islandske.

Denne (ogsaa med Hensyn til Dagens eller Dognels Begyndelse)

mærkværdige Overeensstemmelse med den islandske Eikt- og Stundind-

deling cr vistnok ikke laant fra Islænderne, med hvilke Færingerne aldrig

liave havt noget stadigt Samkvem, men er af begge Folk nedarvet fra

lieres fælleds Forfædre, Nordinændene, især dem der fordum udvandrede

fra Norges nærmest liggende Vestkant, Dette erfares ikke allene af

gamle Underretninger i Sagaer og Love, men ogsaa, som vi nu strax

skulle see, af de endnu i Stamlandet bevarede Skikke og Sproglevninger.

Om den norske Almues nationale Inddeling af Dagsliderne have

vi kun adspredte og ikke saa fuldstændige Efterretninger. I det danske

Videnskabers Selskabs store Ordbog (der og indbefatter Ord af det

norske Almuesprog) læses, i 4de Deel (Bogstavet O, S. 17): „Ogt,
i Fær-

øerne og Nordlandene Gkt (Isl. Eikt), et Tidsrum af 5 Timer. Den

„norske Bonde inddeler endnu Tiden i Ogter*)”. Det er uden Tvivl

disse 8 gamle Tidsafdelinger om hvilke det hedder i Arenfz’s ovenfor

paaberaable Beskrivelse over SondQorden**) at de tilsammen udgjore et

Ætmnal {Dognets 24 Timer). Nogle af dem synes i nyere Tider at have

faaet nye Navne og vor Forfatter bevidner selv, at siden den trykte Al-

manak, eller, {som den, afde forhen i den indfortc Spaadomme om Veirliget

kaldtes) „Veirboken”, kom i Brug blandt Indbyggerne, er deres gamle

Tidsregning og StjernekuntLkab gaaet i Forglemmelse. Alligevel har

*) Hermed kan man jcvnfdre Hallagers norske Ord boj; S. 146: „Ogt, en Deel af Tiden

en Stund af Dagen*’. Blot et Excmpcl om en Ogt, eller vis lid af Dagen, der

siges at være S Timer, anfores der. De gamle Nordboeres Eikt, Oikt (y.ut ét-o/qv)

som en bestemt Stund (eller ffalvbgt) af Dagen kaldes ogsaa endnu i Norge Ogt,

efter hvad jeg ovenfor og i den sammenlignende Tavle haranfbrt; idet dette skrives

faacr jeg den mundtlige Underretning af den norske Lærde, Hr. Christian Lange, at

han, paa Reiscr i Norge, liar erfaret at Almuen der enduu bruger denne Benævnelse i

samme Betydning.

*) Norges topographiske Journal, 33le Hefte, 1808, S. 13 (o. fl. St.).
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jeg, efter det af Arentz og Flere anforle, troet at kunne henfore hine

TidsafJelinger til det gamle norske Ætte— eller Eiktesystem som fdiger

den samme Orden med Hensyn til Himlens Hovedkanter og Dagens

Tiders Opregnelse*).

Alle disse Systemer (især aabenbarc det islandske og det færoiske)

begynde Ddgnet med selve Dagens Begyndelse, beregnet efter den længste

Arbcidstid i Sommeren eller Hosten,— som den i Island (og formodent-

lig forhen i Norge) var bestemt ved Vedtægter eller Love. Det blev, i

Aaret 1123, fundet nbdvendigt, at indfore folgendc Bestemmelser i den

da for Island vedtagne Kirkelov: „Dagen skal antages at komme forend Nat-

ten, efter al Halvaarsberegning”**); denne anvendtes paa alt hvad der ved-

kom Islands politiske eller Regjeringsaar (landsstjornarårj og dets landoeko-

nomiske Aar (bustjornarar), thi alle de dertil horende, i Loven foreskrevne

Regler henfortes til det saakaldte Misseristal
,

nemlig til Ordenen eller

Tallet af enhver Uge i ethvert af de Halvaar (Vinter eller Sommer)

hvori Aaret paa Island, efter den ældste hedenske Lovgivnings Bestem-

melser, inddeeltes. Denne Tidsregning maatfe og, efter Kristendommens

Indførelse, iagttages med Hensyn til de i Kirkelovene paabudne Tienders

Erlæggelse m. m,, men i alt hvad der angik kristelige Iloitiders, Hellig-

dages
,

Helligafteners og Fastetiders Berammelse og Helligholdelse

burde man derimod rette sig efter de kanoniske Loves Regel: at Nalten

antages at komme for end Dagen. Hin ældre Regel om Dagens Fortrin

*) Konungs Skuggsia, S. 38—44, jfr. 54 5 heraf meddele vi et Uddrag i den 1ste Ho-
vedafdeling af den sammenlignende Tavle.

Kristinrcttr porldks ok tietils 45 Kap. S. 166; Dngr skal fyrr koma alls nusseristals

enn nott. Erichsen anseer det for en Skrivcfeil, da det modsat burde hedde; (Sott

sakl dugr, — men vi maa vel lægge Mærke til at denne Kirkelov egentlig

er vedtaget som en Deel af den verdslige Lovbog, Graagaasen
, og at den her al-

deles ikke folger den geistlige eller kirkelige Tidsregning (Arncscns Isl. Kcltergang

S. 75—76). En saadan Skriverfeil i alle Exemplarernc er heller ikke let tænkelig.

Stedet findes og, fuldkommen som det lier er anf'drt, i de ovennævnte Mcmbranfrag

menter al tUmbegla i det store kongelige Kibliolhek, saavel som og i den trjkte

Udgave.

12
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for Natten nbdte Rimbegla’s geistlige Forfatter (der ogsaa ellers mest

folger den julianske Kalender) til at rette sig*, i visse Tilfælde, efter det

islandske misseristal
,
men derfor tillægger han ogsaa forsigtigviis denne

Bemærkning: „Dog bor enhver kristen Mand vide at, med Hensyn til (al

befalet) Helligholdelse, bor den foregaaende Nat regnes til Dagen”*).

Benævnelserne for Himmelkanterne, især: Landnor5r (Landnord)
i

for NO, Landsudr (Landsyd) for SO, samt Utnorffr (Havnord) for NV
$

og Ulsudr (Havsyd) for SV ere aabenbarc— (hvilket og Tavlens Sammen-

ligninger medfore) — ved Islands og Færoernes lorste Beboelse indforte

til begge disse Lande fra det vestlige Norge)**) thi baade NO og SO
ere der Landvinde, som blæse over Land for de naae Kysten; NV og

SV ere derimod Sbvinde, som efter den gamle Talebrug blæste ude fra

Havet* Paa Island og Færoerne kunde og de forstnævnte Vinde antages

at komme fra Norges og Danmarks Kyststrækninger eller overhovedet fra

det store europæiske Fastland, de to sidste derimod fra Ishavet og det

atlantiske Ocean, hvorfor de gamle Benævnelser, efter Udvandringen til

ilsland og Færoerne, der beholdtes i Sproget. Ellers er det dog kun

lidet passende til Bygdernes Beliggenhed paa Islands Osteriand og Sbn-

derland at Sydostvinden der kaldtes Landsynningr , og ligeledes det at

Sydvestvinden paa Nordlandet kaldtes Utsynningr ***). Derimod passe

alle hine Benævnelser bedst paa Rogeland, Hordeland, Fjordene, Sogn

o. s. v., i Norges vestlige Deel, hvorfra de forste og vigtigste Udvandrere

droge til Island i del 9de Aarhundrede. I de Sagaer der angaae Norge

have Hovedkanterne og Vindene de selvsamme Benævnelser som endnu i

Island, samt blandt den norske og færbiske Almue, hvilket Sammenlig-

*) Uimhegla, 1 Parts 20 Kap. (S. 516): skal pat vita hverv madr kristinn , at sti nolt

skal fylgjn degi hvorium at hclgihaldi, cr fgri fer deginuni sjdlfum.

**) Til det egentlige Danmark synes de og at kunne passe, endskjont jeg endnu ikke

har kunnet linde noget Spor til at de have været brugte der. jfr. S. 86

***) Efter det S. 86 anfortc har man og paa disse Kanter af Island tildcels forandret

hine Benævnelser, med liensyn til Egnenes virkelige Beliggenhed.
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nings-Tavlen (med Hensyn til de nyere Sprogparter) tydelig: viser; dog

an forte Biskop Thorlacius, i sin Calender, trykt 1692, ikke de islandske

men sogtc at danne nye Navne for Verdens Kanter, der meer svare til

de danske, hollandske, engelske, tydske o. fl., som de nu sees paa Com-

passets Figur hos de fleste europæiske Folk. Denne Forandring, der vel

efterhaanden vedtages i Island ved Somandskunstens storre Udbredelse,

anseer jeg og for riglig, da de nyere Navne bedre passe til alle Verdens

Egne end de gamle, der oprindelig kun kunne siges at være udtænkte eller

givne formedelst visse Landes eller Egnes Beliggenhed.

De paa Tavlen som nyere Norske anforte Benævnelser af Ætterne

eller Himmelkanterne findes i Arenfz’s ovenanibrte Beskrivelse over

Sondfjord, lempede af ham efter Compassels Angivelser, uden Misvisnin-

gens Beregning*). Om dem kunne vi endvidere efter ham bemærke:

1) Fra Landnor (oldnord. og islandsk Landnortfr eller NO) her NNO,
kommer den Vind der kaldes Landnorring, Færoboernes Landneringur

oldn. isl. LandnyrSingr
;
hos Hallager (vesterpaa i Norge): Latulno-

ring
,
Nordost.

2) Ost kaldes Bceroust
,

rimeligviis fordum hert austr
,
(einhert ausir) o:

bare (lige) eller ret Ost.

3) Fra SSO til S til O, Landsynna (ellers Sydostvind, efter Hallager,

vesterpaa i Norge) kommer Sond (jordboernes Landsonding ,
(Fæ-

ringernes Landsinningur
,

isl. Landsynningr, landstinnati).

4) Syd (S) kalde de Sor (oldn. isl. suffr') eller rake Sor o: lige Syd, af

det nyere norske rake
,

rakle, lige frem (af oldnordisk rakr
, raid

,

hvoraf raklciffis m. m. nu i Island den lige Vei, ligefrem).

5) Fra SSV til Sydvest (rimeligviis Utsynna
,

af oldn. isl. iitsu&r
, ?/<-

sunnati) kommer den saakaldte Vtsonffing
,
— rigtigere hos Hallager:

vest paa i Norge, Utsynning isl. utsgnningur.

12 *
*) Topographisk Journal for Norge, 29c!c Hefte, 1802 S. 37 o. 11. St.
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6) Vest til Nord kaldes hogvester ,
ligefrem Islændernes hd-veslr; Vest

kalde de den Vind som staar af det „djupesle” (dybeste) Hav.

7) Nordvest eller Nordnordvest kaldes Utnor, oldn. isl. utnorffr (mangler

bos Hallager).

8) Norden kaldes rake Nor, hog Nor (isb hånordr).

For nogle af de Gamles Ætter og Ætlinger (eller halve Ætter)

have Sondfjordsboerne optaget det nyere Somandssprogs Udtryk. Ellers

bemærkerArentz* *) om deres vigtigste Maade at bestemme Dagstiderne

paa: „Der gives adskillige Levninger af deres gamle Tidsudregnings-

maade, som med al Ret kan kaldes en oekonomisk Tidsudregning, saa-

„vidt som deres Hovedsag bar været at beregne Tiden i Hensigt til deres

„oekonomiske Arbeide”. (Om deres 8 Inddelinger af et Ætmaals eller fuld

naturlig Dags Inddeling, see ovenfor S. 11— 12, 88**). „Til Solskive

„tjene dem alle omliggende Bjerge og Dale, thi ligesom Solen viser sig

,.at staae over en vis Punkt af disse, vide de at henregne Tidens Lob til

„enhver af de foranforte Aldelinger, ja endog temmelig nær undertiden

„til det virkelige Timetal paa Uhret, naar man sporger dem hvad Klok-

„kon er”. Om Indbyggerne af Spydeberg Egnen, i Christiania Stift (5

Mile fra den svenske Grændse) berettede Wilse (Spb. Beskriv. 1779 S. 415).

„De iagttage Tiden om Dagen af visse Tings Skygge og Solens Hoide”.

I Danmark ogSverrig har man formodentlig i Oldtiden (ligesom fordum

i Norge, Island og paa Færoerne) udregnet Dbgnets Timer efter Solens

*) Topographisk Journal, 38te Hefte 1808, S. 13.

* f

) Disse 8 Dagstider have vel nu faaet andre INavnc end forhen, tildccls mindre over-

ecnsstcminendc med de gamle, end andre i visse af Norges Egne, men de sees dog

at have oprindelig stemt med de gamle Eil.ter, saaledes nemlig.

1) Allchjsning (Otte).

Si) Soirending (efter Middeltal, 31cmorn
;>: tu idr morgnu).

3) Frokoslbccl , en fuldkommen Over-

sættelse af DagverJarmd l.

4) Middag.

5)

Nom (Non, — Non).

0) Memorcqvæl [Midaftan) Modstykke til

31cmora.

7) Afifag ( liveId).

8) Midnat.
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tilsyneladende Stilling i en vis Verdenskant. En sjelden Levning deraf*

forekommer i Melsens af Molbech (1. c. S. 593—94) meddeelte Forteg-

nelse (fra Vendsyssel) over de gamle Jyders Benævnelse af Dognets Tider

:

„Da Solen stod i Sydost”; „da Solen stod i Sydvest”.

Slaverne ansees, som bekjendt, saavcl i chorographisk som elhno-

graphisk (især sproglig) Henseende som et Hovedmellcmled mellem de

golhisk-germaniske, tbraciske og sydasiatiske Folk, ligesom man og bos

dem gjenfinder mange fælles Skikke m. m., nedarvede fra den fjerneste

Oldtid* En vigtig Gren af Slaverne vare de nu fordet meste forsvundne

Vender, i Middelalderen vore Naboer i Holstcin, Pommern og Meklcn-

borg, hvor man nu neppe finder Levninger af dem eller deres Tungemaal.

Hist og lier i det indre Tydskland findes de dog, f. Ex. i Lausitz, og

bos dette lille slavisk-vendiske Folk gjenfindc vi ganske de gamle Skan-

dinavers Inddeling af Dognets Eikter. En opmærksom Iagttager bar un-

derrettet os derom, endskjont ban intet bar vidst af vor dertil svarende

Tidsregning at sige. Ligesom Nordmænd og Islændere inddele de lau-

sitziske Vender Aaret i tvende Dele, Sommer- og Vintcrbalvaarene; Dbg-

net ligeledes i tvende Dele, Dag og Nat, samt hver af disse Halvdogn i

4, — tilsammen i 8 Afdelinger, hver omtrentlig paa 3 Timer, altsaa

svarende til Skandinavernes Eikter; de 4 af dem tilhore Dagen, deovrige4

Natten og deres Orden maa være denne, efter folgende af vor Hjem-

melsmand *) meddeelte Benævnelser, der svare til de gamle skandinaviske

efter vedfoiedc Tavles Hovedafdeling:

4, Morgen . . (morgun) ..... begynder Kl. 4£ f- M*

2, Formiddag (ondverftr dagr) . — „ 7^ —
3, Middagstid ..... (mifldegi) — ,, 10^ —

4,

Eftermiddag. . . (ofanverfir dagr).

*) Ncumann i'tbcr den Zusammcnhanft der altgcrmanischen und slavischen Schrifl-

spraclic mit der altagyptischcn <fcc, i JVcucs Lausitzissclics Ma^azin, 4tcr Baud

1839, S 223.
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5, Aften (Aftan) . . begynder RI. 4£ e. M.

6, sildig Aften (Kvæld) (Isvold) .... — — 7£ —
7, Midnatstid (midnætti). . *

— — 10£ —
8, Hanegal. (hanadtta). . .

— — l£ —
Da det forste Hanegal antages at indtræffe Kl. 1| f. M. trocr jeg at

denne Tidsafdelings Begyndelse menes her; derfra forldbe 5 Timer til

den skandinaviske Arbeiders Dag, samt tillige Morgenens Begyndelse, der

da lios hine Vender, ligesom hos os, indtræffer Kl. 4^ f. M.

Denne Tidsinddeling svarer saaledes til den skandinaviske at jeg,

paa sidstommcldte Tavle, har anfort Eikfernes vendiske Benævnelse

som Sidestykker til (eller ligesom etslags Oversættelse af) de gamle

skandinaviske.

Dagsmærket Mtdaflen (miffr Aftan) bemærkes som kjendt og

brugt i Garderige (det europæiske Rusland) i det Ilte Aarhundredes forsle

Ilalvdeel (Eymundar Saga i Fornmanna sogur, V, 286). I Bjarmaland

(Permien) inddeeltes og, paa samme Tid, den egenlige Nat i trendc

Vagter ligesom blandt Skandinaverne (Saga Olafs helga, sammesteds

IV, 299).

Om Pommerns hedenske Vender vide vi at de, i Fortiden, pleicde

at komme sammen paa visse Dage og Timer, i dertil indrettede Bygnin-

ger til Raadslagning om offentlige Anliggender eller til fælles Forly-

stelser*) o. s. v.

Finn Johnsen har i sin Sciagraphia (1. c. S. 55) samlet adskillige

af de gamle Islænderes Regler for Nattelimernes Bestemmelse efter Maa-

nens Alder og Stilling. Jeg meddeler den her i Tavleform med Henvis-

ning til Dagens Halvogter eller Stunder efter Etmaalstavlens 1ste Ho-

vedafdelings 2den Rubrik samt dens 5te Hovedafdeling.

*) I ii casdem ædes certis diebus convciiicbaiil et boris. Sigfridi vita S. Ottunis hos

Ludevig, S. 680.
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Den 4 Nætter gamle Maaneseet i S* angiver Dognets 8de Stund (Kl.3 e.M.)

— 99
— — sy - — 10ile — (-6 -)

99
— — v - — 12te — (-9 -)

— 7 - — — so - - 8de - (-3 -)

99 .

— — S - - i Ode - C- 6 -)
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Disse Regler har naan og udtrykt j)aa andre Maader f. Ex.: „Den halv-

voxende Manne (1ste Qvarteer) sees lige i Vest, den fulde lige i Syd,

den halvt aftagende (sidste Qvarteer) lige i Ost” o. s.v.* *). Det kan be-

mærkes herved at kyndige Islændere endnu kunne, paa sine Fingre, ud-

regne Maanens Alder til enhver opgiven Tid. Reglerne derfor findes i

John Arnasons Fingranm (1739) S. 248—252.

Ligesom Maanen i Rimhegla og af de gamle Skjalde kaldes Nat-

tens Sol (nåttsol) ,
saa give Færoboerne den endnu det samme Navn

(Naatseul); de kalde Nyet ogsaa Soletænding samt Fuldmaanen Fuldsol.

Efter Maanens Gang udregne de Strbramens og med det samme Tidens

Lob**), hvorom mere i det Folgende.

Kundskaben om Stjernernes Lob var yderst nbdvendig for de gamle

Skandinaver, der vare den tidlige Middelalders ypperste Sbfarende, op-

dagede og coloniserede Færoerne, Island og Grbnland, hvorved de, som

vi af en for nogle Aar siden opdaget Runesteen med Sikkerhed vide,

trængte saa langt frem mod Norden, som det ellers blev Europæerne for-

beholdt at trænge frem i det 18de eller 19de Aarhundrede. Fra Island

og Grbnland af bleve de endog de forste europæiske Opdagere af Ame-

rika. De besogte og tildeels undersbgte dets Kyster mod Syd til den

50le Grad nordlig Bredde og bestemte, ved simple Iagttagelser af Solens

Opgangs- og Nedgangstid (efter det S. 39—42 anforte) et af de opda-

gede og af dem besatte Steders Beliggenhed paa Kloden. Mod Norden

korn de til Lancaster Sund og det Inderste af Baffinsbugten (see ovenfor

**) lUmbcgla 4de Parts 5te Kap., 452. Tungi er lidlft vaxanda i vestri miftju, fullt i

sutfri midju , lidift pvcrranda i auslri midju o. s. v.
$ jfr. S. 448.

*v
) Landt 1. c., S. 128—129. Svaboe Færd. Ords. Skjaldene kaldte Maanen endvidere Se-

lens Droder, Nattens Lys, dens Ledsager, Aarsudregncrcu (drtali9 formodentlig især

med Hensyn til Maaneaarct) o. s. v. De gamle Germaner bestemte ogsaa Tiden for

deres Moder og Tingforhandlinger efter Maanens Gang (Tae. Gcrman. Ilte Kap.).
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S. 8i—83) Tor ei at omtale deres Scilads paa Middelhavet, Ostersben,

ja selv paa det sorte og* haspiske Hav.

Vi have ovenfor seet at Skandinaverne tillagde Planeterne deres

Guders Navne} det var da ikke at undres over at deres Astronoinic var

forbunden med den overtroiske Astrologie. De hertil horende Lærdomme

og Traditioner forplantedes vistnok (tildeels vel som hemmelige, ligesom

hos Druiderne) i Islands hedenske Godefamilier. Goderne vare nemlig,

i Fristatens Tid, Herredernes Hovdinger, i hvis Slægter baade den verds-

lige og geistlige Ovrighedsmyndighed gik i Arv. Disse Stormænd sor-

gede gjerne for at deres Sonner og andre unge Slæglninger erhvervede

de Kundskaber som passede sig for deres Stand og Tidernes Ledighed;

dertil borte Tidsudregningen, som var en af de Hovedgjenstande, der for-

handledes paa Islands almindelige Landsting og hvert Aar skulde for-

kyndes offentlig for det næste Aar inden Tinget hævedes (jfr. ovenfor S.

li, o. f. 22, 30). Naturligviis maalte Dognets Timeregning bringes

i det Rene inden Aarets Dagetal, Epakter m. m. kunde bestemmes, men

til alt dette borte, i en Tid da Boger og Bogskrift ei havdes, et alvorligt

Studium i Naturens store Bog, især forsaavidt den viser Himmellegemer-

nes synlige og tilsyneladende Gang. Hvorledes de af Sol og Maane

sogte at udfinde Dagens Tider, have vi allerede seet, — men mindre klart

er det for os hvorledes de, fil det samme Oicmeed, i den graae Old-

tid, udforskede Stjernernes Stilling og Bevægelser*). Veirliget var for

*) Saaledcs fortælles det om Sigurd, en Son af den rige lidvdiiig Rddulf ( Uuudulfr)

i Østerdalene i JVorge, omtrent Aar 1020, at han af sin Fader havde lært den Kunst

at udforske saavel Solens og Maanens som andre Himmellegemers Gang, og især at

kjende de Stjerner der betegne Stundernes Lob for at han kunde sige hvilken Tid
det var af Dag eller Nat, om han end hverken kuude see Sol eller Maane, thi kan
vidste alligevel god Besked om alle Stunder, „pat er (su iprotf) at greina gang
himintungla

,
solar oh ttingls

,
ok vita alian gang himintungla pcirra er ek se , ok

Armin stjurnur pier er merkja stundir sva nt ek muu vita pd lengd um dag ok nott
,

po cigi sjdi himintungla ok vcil ek pd grein allra stunda. Forum , S. V, 334—35.

Fndog hdit oppe i Hedetidominen synes man at have sat megen Friis paa cn saadan

Færdighed, der dog, forsaavidt Stjernerne kunde sees, ei ansattes for at være meget

13
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vore Forfædne, formedelst deres daglige Færsel og Levemaade, af fuldt

saa stor Vigtighed som for os. De manglede Veirglas og slige Forud-

sigclsesmidler, men Erfaringen havde lært dem at Himmellegemernes Ud-

seende tit forudsagde Veirligets tilhommende B esli aftenhed. Naar Stjer-

nerne f. Ex. blinliede slærlit og ustadigt ventede de stærk Blæst; af et

Stjerneskuds Retning sluttede man sig til hvorfra Vinden skulde komme;

af Melkcveiens Udseende om Elteraaret dannede man vidtloftige Spaa-

domsregler om hele Vinterveirligets Gang o. s. v. Alt dette kunde have

stor Indflydelse paa Sbfarerncs, den reisende Kjbhmands, Fiskerens, Jæ-

gerens, Skovboens, Landmandens o. 11. Held og Velfærd, men til saadanne

naturlige Forudsigelser knyttede man andre indbildte, der troedes at be-

tegne den menneskelige Skjæbnes tilkommende Gang, i Rigdom eller Fat-

tigdom, Helbred eller Sygdom, Fald, Flugt eller Seier i Kampen samt

andre Held eller Uheld. Saalcdes knyttedes den simple men ægte Sfjer-

nelære til det unaturlige og uægte Stjcrnetyderie, der var i stor Anseelse

hos Angelsaxerne, som tit stode i et mangefoldigt Samkvem med Skan-

dinaverne. Ikke destomindre finde vi at angelsaxiske Geistligc, der for-

kyndte Kristendommen i Norden, her sbgte at udrydde Astrologiens Vild-

farelser. En af dem, Biskop Sigurd, eller Sigfrid, holdt i Aaret 1003

en offentlig Tale for nylig omvendte Hedninger i Siglun i Sverrig.

Blandt de Tilslædeværende var en ung Islænder fra Nordlandet, Hunrod,

som fandt sig meget opbygget ved Talen. Da den var endt, takkede han

Biskoppen, som spurgte hvad han agtede at foretage sig. Hiinrod sva-

rede, at han agtede at seile til Ostersbens sydligste Kyster, hvis alt gik

ualmindelig. Saalcdes fortælles der i Volsunga Saga, at Kong Alf (eller Ilalf) af

Danmark, som i Krigen havde gjort tvende unge Piger til Fanger, sdgte ved Sam-
taler med dem al jirdve al’ hvilken Stand de vare; den ene af dem var en Træl-
kvinde, men lod som hun var en Kongedatter (hvilket den anden virkelig var).

Kongen spurgte dem hvoraf de kunde mærke Ddgnets Gang (hvilken Stund det var

paa Natten) om de end ikke saae Stjerner, naar det gryede mod Dag ( Uvat hnfi

per at marki vm dwgrfarpd er ndit eldir, cf per sjuiit eigi himinlungl. Rafns Forn-

aldur Sotjur I, 1175 (jfr. ofr, S. 20).



99

efter Onsfce, — og spurgte dernæst Biskoppen om det var tilladt (efter

den kristelige Troes Grundsætningper) al udforske sin tilkommende Skjæknc

af Himmellegemernes Gang, eller rette sit Forhold derefter, ligesom kloge

eller kyndige Mænd i Fortiden (eller hans egne Forfædre) havde pleiet

af gjore. Dertil svarede Biskoppen: „Min Son, befat Dig ikke med Old-

tidens Sværmcrie eller Overtro, men sæt dit hele Haab til Gud og yd kun

ham din Tak hvis Hæder eller Formue falde i din Lod, thi han er deres

rette Giver. Viis ham din Erkjendtlighed derved, at holde fast ved den

rette Tro, thi den er mere dyrebar end alle Jordens Rigdomme”. Om-

vendernes Iver var sikkert i mange Henseender agtværdig og gavnlig,

men nndertiden gik de for vidt i den ved at sbge at udrydde nyttige

Kundskaber, nedarvede Ira Hedenold, fordi de vare blandede med Over-

tro, — hvilket her synes at have fundet Sted. Paa samme Tid levede

Ilbvdingen Einar Ejolfson paa Islands Nordland, om hvem det fortælles

at han vel forudsaae Fremtidens Begivenheder, samt at han pleiedc at

gaae lit ud om Natten og iagttage Stjernernes Gang, hvorpaa han forstod

sig ret vel, og vidste da meget god Besked om alt, samt havde megen

Nytte deraf. Det var dog ikke alene Hbvdingerne i Island der befattede

sig med Sfjernekyndigheden. Samtidig med de Ovennævnte var formo-

dentlig en simpel Mand der hed Odde Hclgason; han var til Huse hos

Bonden Thord paa Mule i Reykiadalen (en af Islands nordligste Bygder)

og, som det synes, kun en Almuesmand, men han fandt dog sin For-

noielse i at være tit ude om Natten i klart Veir, for af betragte Stjernernes

Gang; derfor blev han kaldet Sljdruu-Oddi. Disse og lignende Iagtta-

gelser synes lian mest at have anstiftet for at udfinde rigtige Bestem-

melser for Tidens Gang, Dagenes forskjellige Længde, Forandringen ved

Solens Deklination og Middagshoide i visse Aarrækkcr, for Skudaar, dc

aarlige Solhverv m. m., — og videnskabelige Granskere have i vore Dage

bekræftet disse Observationers Rigtighed forsaavidt de kun kunde grunde

13 *
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siy’ paa det Molfe Syn, uden Hjelp af mathematisk-nslronomiske Instru-

menter*).

1 det 1 2te A århundrede virkede ikke alene Astrologien til over-

troiske og tildeels folgerige Foretagenders Udførelse i det skandinaviske

Norden**) — men Astronomiens fornuftige Studium, efter Romeres, Græ-

kers o. fl classiske Skrifter, indførtes haade i Norge og Island, hvor

dog ogsaa de ældre indenlandske Iagttagelser og Erfaringer af samme

Art ikke ganske tilsidesattes. Det ypperlige Skrift, der kaldes Konge-

speilet, blev skrevet i Norge henved 1150. Deri siger en Fader til sin

Son, som havde Lyst til at blive Kjobmand eller Somand: „Lær noic

„Himlens Lysning og Stjernernes Gang, Dognets Tidsudregning samt

„Verdens Kanters Inddeling at kjende, og læg ndie Mærke fil Soens Uro-

lighed, hvorledes den aftager eller tiltager, thi det er en vigtig Viden-

skab, især nbdvendig for alle dem som ville fare til Sdes. Gjdr dig og

„vel dvet i Regnekunsfen, thi til den trænge Kjobmændene meget”***).

*) Fornmanna Sugur III, JG9 Ljusvctninga S. 14 Cup., Himbegla S. 90—97. Stjomu

-

Odda draumr S- 2, 24.

**) 1136 foranledigede Julonattens astrologiske Overtro et Drab ved Jarlens Hof i Or-

kenoerne paa Juledag (Orknep'nga Saga S. 178, 190). llenved 1150 forkyndte en

Astrolog Hong Hund den 5te af Danmark, at han havde læst i Stjernerne, at i en

vis IVnt skulde der avles et Drengebarn, som vilde blive en stor Uland for tlud og

Mennesker, — hvorved Kongen forledtes til den Beslutning at blive et saadant Barns

Fader (Script, rer. Dan. V, 368). 1161 bragte en Spaakvindes natlige Udcsidden

et Angreb i Stand paa den norske Konge Inge, som da mistede Livet Det var

ellers især i Juletiden at slige Ft isetur holdtes. En stor periodisk Jul hditide-

liglioldtes, i Hedenold, hvert Ode Aar, i Lcire for Danmark og i Upsala for Svcrrig. Her
indtræffer da en besynderlig Lighed med den spartanske Skik, at Epiiorernc hvert

Ode Aar maaltc sidde ude om Natten for noic at lægge Mærke til Stjernernes Dang,

Stjerneskud, Ildkugler m. ni. for deraf at erfare om Kongerne i deres Begjeringstid

havde fortørnet Guderne, samt om de, i Fdlgc deraf, burde afsættes eller ikke. Om
' orc Forfædres Stjernetyder! har jeg handlet udførligere i min kortfattede Udsigt

over Astrologiens Opkomst, Uddaunclsc og Udbredelse til Norden, i Annaler for

nordisk Oldkyndighed 1840—41, S, 258—355,

**) Huntings Skuggsj

6

S. 26: „iVcrn pu vandliga birting lopts ok himinhingla gang %

dtvgrafar ok dtta skipti ok kttnn vel at markn hverso pverr cda fer ukyrlcikr sjafar,

pvi at pat er fråiUcikr mikill ok på nnudsynligr at kunnn ollmn pcim cr farmenu
vilja vent. (ieor pik ok (avlvisan vel 5 pess purfa kaupmenn mjdk vid”.



Det anbefaleflos fremdeles den vordende Kjobmarid at gjorc sig bekjendt

med alle Landes Love, især Ilandels* og Sbretten, ligesom ogsaa (saavidt

muligt) alle Tungemaal, især de latinske og vælske eller romanske, da

de vare inest udbredte* Han maatte og kjende Jordklodens Skikkelse

samt Klimalernc og de til dem horende Landes og Haves forskjellige Be-

skaffenhed, de for Sofarten bekvemmesle Aarstider, Handelsskibenes Ud-

rustning og Takkellage, Kapitalers frugtbringende men dog forsigtige

Anvendelse. Desuden maatfe han beflitte sig paa en, efter Tidernes Be-

greber, fiin og anstændig Levemaade, saavel i Opforsel og Omgang, som

i Sieder, Klædedragt, Bordskikke o. s* v. Af saadanne Kjobmænd og Sb-

farende havde Skandinavien allerede forhen havt adskillige at opvise, selv

fra det Ode Aarhundredc, endskjbnt det vistnok maa antages at deres Far-

ter til Tydskland, England, det græske Keiserrige og andre da mest

kultiverede Lande
,

have bidraget meget til Nordboernes Dannelse.

Denne var saaledes ikke (hvilket mange crc tilboielige til at antage)

alene Præster og Munke at takke; disse gjorde sig vel meget fortjente af

den, men de fleste af dem bestræbte sig alt for meget at forlramge Nor-

dens gamle Sprog, Kundskaber, Love og Indretninger for at gjbre deres

Klcrke-Latin, kanoniske Sætninger og andre deri skrevne Lærdomsboger

ene gjeldende. Saaledes lykkedes det dem næsten ganske at udrydde eller

fordrive i de skandinaviske Riger den gamle Aarsudregning, Inddelingen

af Dagens Tider, de ældre Benævnelser af Planeter og andre Stjerner,

Nattetimernes Udfindclse af deres Gang m. m.

Fra Middelalderen har man to bekjendte islandske, astronomisk-

kompulistiske Skrifter; de kaldtes Itimbegla og Itlmida
, men findes nu som

oftest sammensmeltede til et eneste*). Oiensynlig er det meste deraf taget

*) De crc ogsau samlede udgivne under denne Titel llymbcgla sive vudinicntu compnti

ccclcsiastici cl annalis velerum islandontm
,
»n qvo cliam conlincnluv chronolotjica

,

r/cor/rnpliica
,
astronomien Sfc. ex man useriplis sirnæmagnæan is edidit Slcphunus lliur-

nonis, isl. Sumtibus Dn. de Suhtn. Jlafn. J7t)0
t dfo.



af fremmede Skrifter og vedkommer den julianske Tidsregning, samt de

atholske Faster, Helligdage, Helgendage o. s. v., men dette Værk bar

dog den Fortjeneste fremfor de fleste europæiske fra samme Tid, at

det indeholder adskillige Underretninger om Landets gamle nationale

Tidsudregning, og adskillige der brugelige af udenlandsk Lærdom uaf-

hængige (tildeels paa lang Erfaring grundede) Kegler for at udfinde Aare-

nes og Dagstidernes Gang, m. m. som tildeels skyldtes den ovenfor nævnte

Odde Ilelgason, deels Præsten Bjarne Bergthorson (ikke Thorgeirson,

som det hedder i Texten, S. 2). Den Sidstnævnte dode, efter Annalerne,

i Aaret 1175. Begge Skrifters Forfattere soge at undskylde hos Læserne

(der vel alle forudsattes at være Geisllige eller ville blive det) at de

i den kirkelige Tidsregning der grundes paa Boger (bohmål) og paa rig-

tig Udregning (rett tal) nbdtes til at indblande adskilligt af Islændernes

Folkeregler (islen&sk Ijoffeiska

)

ogsaa kaldet almanna tal
,
alpijSutal (al-

mindelig Regnemaade);— de nævne ellers denne folkelige Tidsudregning

oskyldt tal o: en Tidsregning, hvilken man (o: de Geisllige) ikke vare

pligtig at rette sig efter, den juliansk-kristelige derimod skyldt tal
,
hvilken

man burde bruge og fblgc. Af denne Anskuelse fulgte det naturligviis

at al Opmærksomhed efterhaanden vendtes fraden gamle nationale Astro-

nomie og Chronologie, der ansaaes for Levninger af det afskyede He-

denskab, og henvendtes derimod ganske tilde befalede fremmede. Unæg-

telig indfortes megen nyttig Kundskab i Landet ved hine Skrifter, skrevne

i dets eget Sprog, men vi savne dog meget deri af de ældre folkelige

Tidsudregningsregler, især dem, der tjente til at udfinde Nattens Timer

og vissse Himmelegnes eller Steders Beliggenhed paa Kloden af Stjer-

nernes Gang og Stillinger*).

*) Saalcdcs bomærker ogsaa Jacob Grimm: „Die iiberlieferiing unseres Iieidcnthiinis

von oinzelnen gestirnen ist grbsstcnthcils verscliollen und sclbst die uainen sind

dureb die gclebrtastronomiscben benennungen fast verdrangt vvorden: nur wenige

liaben sicb in altnordischer sagc oder uittcr dem gemcincn volt; orbaltcn libnncti”.

Deutsche Mythol. 2 Udg. S. 085.
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Om dc ældste Gothers Stjernekyndighed er os nu næsteo intet be-

kjcndt og dog bevidner Jornandes (Hist Golh. Gap. XI o. f.) at de for-

længst havde lært de 12 Zodiahaltegns og Planeternes Lob gjennem dem,

samt i det Hele 544 Stjerners Gang*). Med Kristendommen antoge de

den julianske Kalender, men selv af denne, saaledes som de indrettede den.

er kun et ubetydeligt (men dog mærkværdigt) Brudstykke reddet for Ef

tertiden. Vor Hedenoldsastronomie er det ikke gaaet stort bedre.

Det er dog fuldkommen vist, at man fordum i Island har forstaaet

at udfinde og bestemme Nattens Tider ved visse S*jerncrs Gang. Derom

forekommer kun meget lidet i Sagaerne. Dog hedder det f. Ex. i Stur-

lunga Saga (III, 25) om Hovdingen Thord Kakale i Aaret 1242, at han, for

at undgaae sine Fienders Forfolgelse, gjorde et usædvanligt hastigt Ridt

fra Præstegaarden jpingvcllir ved Althinget til Helgafells Kloster, hvor

han ankom om Natten den 28de November „da Stjernen var (eller saaes)

i Ost” (på er stjarna var i austri). Vi vilde neppe kunne gjette os til

hvilken „Stjerne” her menes, hvis vi ikke vidste, hvad min Ungdoms Er-

faring har lært mig, at man i Almindelighed i Island om Vinteren blot

nævner Syvstjernen (sjostjarna) **) saaledes, thi efter den retter Almuen sig

allevegne med Hensyn til Nattetimernes Udfindelse og Bestemmelse.

Denne sidste skeer paa to Maader. Enten lægger man — (som det og i

den nysanfortc Beretning hedder) — blot Mærke til den Himmelkant hvori

Syvstjernen staar om Natten og siger da kun: „Stjernen er i Osf” o. s. v.

— eller man, hvad der vel og nu er detalmindeligste, iagttager dens Gang

og Stilling med Hensyn til de ellers paa ethvert Sted brugelige Dags-

*) Jfr. Indledningen til mit Spccime.j Calendarii gentilis (bagved Lex, mytbolog. og den

arnæmagn. Coinniissions Udg. af Sæmundar Edda III) S. 730—31.

9
) Jacob Grimm bar (1. c. S. 691) samlet en stor Mængde af dens IVavne bos forskjellige

Folk. Dertil kan foies at dc svenske Lapper kalde den Tjokka eller Hjertet. I den

linske Mythologie er Otnvntar (c ft er llbgstrdm), Dagens eller Sidens Datter, Syv-

stjernens Hustru (Ganander Finnischc Mytho)., mit Anni. von Fetersen, Reval. 1821,

S. 39, 123). Perserne kalde den Fisken.



mærker for Solens daglige tilsyneladende Lob og da f. Ex. siger: „Sljcr

nen slaaer over Midmorgensstedet” (stjarnan er i møs moryuns stad

)

hvorved den Angivelse tillige udtrykkes at Syvstjernen sees lige i Ost*

Saaledes iagttager og inddeler man den lange Vinteraftens forskjellige

Tider; paa de fleste Gaarde tager man sig nemlig i Tusmorket en Skum-

ringssiivn (rokkur-svefn) ;
den pleier at afbrydes i en vis Time; derefter

fager man fat paa Aftenens Husflids-Ar beitJc, som ophorer fil en vis Tid,

da man paa de flesfe Steder holder Husandagt ved Sangog Læsning; der-

efter holder man Aftensmaaltidet; i andre Timer malker man Koerne og

giver Kvæget Foder o. s. v. Endelig har man en vis Sengetid. Alt

defte pleier at bestemmes (naar Luften er klar nok dertil) ved Syvstjer-

nens Stilling over et eller andet af Stedets Dagsmærker. IVaar Syvstjer-

nen er gaaet under, retter man sig efter andre da synlige Stjerner eller

Conslellationer, som Nordstjernen, (Nordurstjarna), ogsaa kaldet Leiffar-

sijarnn (den veiledende Sljerne); den lille Vogn eller Bjorn*)} Sirius (af

•) I min Ungdom liar jeg bort at dette Stjernebillede kaldtes Ulli vågn (til Forskjd

fra den store, nemlig Karlsvognen). Almuen i Island kalder den (efter Bjorn Ilal-

dorsons
k
Lexikon) Fjosakonur (Malkepigerne), formodentlig af den Aarsag at Tiden

for Koernes Malkning om Vinteraftenen bestemmes af Konstellationens Stilling over

et eller andet for tiver (laard antaget Dagsmærke. I de titaufurte Mciubranfrag-

menter (1812, 4 to) findes en gammel islandsk Forklaring over de astronomiske S (jer

ncbilleder, hvor det hedder om den store og lille Bjorn „cr ver kollum vågn ok

kvennn vågn * som vi kalde Vogn „og Kvindevogn”. I Modsætning til kvennavngn

er da vel den store Bjorn fordum blevet kaldet karlsvagn eller karlavagn, hvis man
ikke ellers har forandret Benævnelsen af Thor karl (i Norge Thor kar

,
Gubben

Thor) hvem Svenskerne siges at have tilegnet Karlsvognen ; Thor kaldtes og selv

„Bjorn” (Lex. myth. S. 636-37). Kvindevognen er senere (i Island) af nogle omdanuet
til kvindelige Væsener, endskjdnt den af andre endnu kaldes den lille (mindre) Vogn.

At Nordens gamle Skjalde (af disse Vogne) kaldte Himmelen vagnnland og vagnbrmt-

tarveldi in. m. har jeg viist i Lex, mgthol bor. S. 638—641 $
jfr. Urimms Deutsche My-

thologie 2den Udg. S. 687 o. f.$ det hedder der at Stjernebilledet ikke nævnes „Rjor-

nen** af dc huske Folk. Dog siger lUilis (Finland und seine Bewohner, S. 22) om
Finnernes Hedenskab: Af Stjernerne æredes især den store Bjorn (jfr. S. 30); at stige

op paa dens Skulder, vardet samme sum at fare til Himmels; jfr Kanandcr I. c. Der
hedder det (S. 37—38) efter gamle Sange at Bjonten (O/t/o) blev fodt i Himmelen, ned-

ladt med Solvhaand i cn gylden Vugge til Jorden o. s. v. Efter Schrbter Finnischc

Boner (1819) S. 21, 136 kaldtes den store Bjorn Otavainen (eller Olavaisteii). See



somAlmuen kaldet Ulastjnrnn) ;
Fiskerne iagttage især Orions Delte,

inaaskec derfor kaldes Fiskikallar^ i Norden kaldtes det fordum Frigga’s

Rok (nu Marirok), muelig fordi det kaldte Kvinderne til Arbeide.

Det er besynderligt, at hverken disse Skikke overhovedet, eller

Reglerne derfor, ere (saavidt mig er bekjendt) beskrevne i noget Værk

om Island. Eggert Olafsen beretter kun (Reise g. II, 42) at man der

„tager Stjernernes Lob i Agt, fornemmelig om Vinteren, da Natten er

saa lang”. Ellers bemærker han, at Folk paa Island i forrige Tider have

havt langt slorre Kundskab, end nu, om Stjernerne. Arentz skriver ogsaa

(1808, 1. c. S. 12) at siden den trykte Almanak blev almindelig blandt

Sondfjordsboerne, vesterpaa i Norge, er deres gamle Tidsregning og Stjer-

nekundskab gaaet i Forglemmelse. Endnu i Aaret 1779 optegnede dog

Wilse i Spydeberg-Egnens Reskrivelse (S. 415) at de der boende norske

Bonder „udregnede Tiden om Natten, især om Vinteren, af visse Sfjer-

„neklasers Gang, besynderlig af Syvsfjernens, fra Hosten indtil i Fasten

„da den blev uefterrettelig, dernæst efter Stjertens Vending paa Karls-

rognen, da den peger i Sydvest kort efter Solens Nedgang, dreier sig

„saa, til den Kl. 12 ongefer peger i Nord, og endelig mod Solens Op-

gang peger mod Sydost. Efter Jul boldes den for uefterrettelig. Fi-

„skesvendene (Orions Delte efter S. 412) tilkjendegive dem Tiden hele

„Vinteren” (jfr. herovenfor den islandske Benannelse for det sidstmeldtc

Stjernebillede, Fiskiknllav
,
af den selvsamme Betydning), Allerede ben-

ved 1520 berettede Olaus Magnus (I. B. 31 Kap.) at i hans Dage var

det i Sverrig almindelig bekjendt, at Almeenheden der i gamle Tider

havde havt langt storre Kundskab om Stjernerne end daomslunder. Om
Færoboerne berettede Lucas Debes 1670: „De ere af Naturen nogen-

især Sangen (S. 44) M ltjornens (Obto’s) Fbdsel” (overcensstemraende ined det nys-

anforte); den bonf'nldcs deri ikke at tilfoic Malkepigerne noget Ondt (jfr. Islæn-

dernes Fjosakonur eller Ixvcnnavagii). Andre i Island antage Orions Helte tor

de saakaldte Fjosakonur eller Malkepiger.

14



106

„lunde inclineredc til Astronomiæ Kundskab, tlii de kjendc nogle Stjerner

„(og) paa deres Lob give de flittigen Agt, særdeles den Stjerne Rooles,

„Runden [Ronden] hvilken da kaldes Dagstjernen fordi de om hbicsfe

„Vinter mærke, om Morgenen, paa hendes Lob, hvad Klokken er og hvor

„langt det er til Dag, at de derefter kunne roe paa Fiskerie eller anden

„Hjemmearbeide anfange”. 150 Aar derefter meddeelte en anden op-

mærksom Forfatter folgende Efterretninger om vore Dages Færoboere:

„Den Tid som er mellem KL 9 Aften [de Gamles Iivoldnuil eller den

sildigere Aftens Indtrædelse] „og KL 4^ Morgen [den gamle Arbeidsdags

Begyndelse] „benævne de ikke gjerne efter Solens, men visse Stjerners

„især Dagstjernens Stilling* Deres Udroen paa Fiskerie, hvortil de som

„oftest maa benytte dem af Natten for at kunne naae det langt fralig-

„gende Meed, giver dem Leilighed til at kjendc og mærke paa de bevæ-

„gelige Stjerner, og disses Bevægelser og Gang bliver det dem desto

„lettere at iagttage formedelst de mange hbitkneisende Fjeldtoppe. Det

„er dem da, ved denne Stjernekundskab, ikke vanskeligt, paa hvad Tid

„det endog er om Natten, naar den er stjerneklar, at sige saa temmelig

„nbie hvad Klokken er”*).

Ogsaa i Danmark har Landalmuen havt slbrre Kundskab om Stjer-

nerne og deres Veiledning til Nattetimernes Udregning end nuomstunder,

da Uhre saa at sige cr i hver Mands Eie. Endog i vore Dage og i

Nærheden i Kjobenhavn, fandt den opmærksomme Junge Levninger deraf.

Ilan siger nemlig om Nord-Sjellænderne: Af Stjernebillederne kjender

enhver Bonde den store Bjorn eller den saakaldte Karlsvogn, og han veed

af Stjernens Dreining omtrent hvad Tid det paa Natten. Fra Karlsvog-

nen veilederhan sig til Polarstjernen og efter den kan han temmelig nbie

orientere sig. Maanens Aftagelse, eller, som han kalder det, dens Qvæl-

ning, veed han og temmelig nbie at beregne**)* Hr. R. II. Kruse, Eier

::

) Fævon reserrntn 1673, S. 252 5 Landt, Beskrivelse over Færoerne S. 442, 444.

**) Den Nordsjællandske Lamlalinucs Karal;teer, Skikke o. s. v. S. 357.

X
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al* Sorgenfri paa Fuur i Limfjorden, liar mundtlig underrettet mig om

at denne Oes Beboere, der for en stor Deel bestaaer af Fiskere, iagttage

Stjernerne, for at erfare Tidens natlige Gang, hvorved dé især (ligesom

Almuen i Island) rette sig efter Syvstjernens Stilling over visse Punkter

af Horizonten, betegnede ved en eller anden jordfast Gjenstand.

End et skandinavisk Folk, som dog ikke er af gofhisk-germanisk

Oprindelse, nemlig Lapperne, har fra Arildslidcr af ved deres lange IVat,

vildsomme Orkener og snecbedækte Fjelde, været nbdt til at gjore sig

bekjendt med Stjernerne, for ved deres Hjelp at finde Vei i Vintertiden

og at beregne Dbgnets Timer* Det var da naturligt at Ilcdenoldsfolket

betragtede Stjernerne som velgjorende Guder, og antog Stjernehimmelen

for Verdens ypperste Guddommes Opholdssted. Til den horte Sol og

Maane samt Thora Galles (Nordmændenes Thore kali , Svenskernes

Thor karl) med sin Hammer o. s. v. Ogsaa paa Runebommen (en scha-

mansk Tromme, paa hvilken en til den med en Snor knyttet Hammer frem-

kalder Oraklets Svar, efter dens tilfældige Henviisning til en eller anden

hieroglyphisk Figur) ere visse Tegn for adskillige Stjerner anbragte*).

De svenske Lapper havde (efter Ilogstroms Beretning) særegne

Navne paa mange Fixsljerncr og Stjernebilleder, som Karlsvognen, Syv-

sljernen (see ovenfor S. 103) Orion o. fl. Af Cassiopæa (som de kalde

Sarva)
pleie de at slutte hvilken Stund det er af Natten. Ogsaa deres

astrologiske Overtro foranledigede dem til at sbge nogen Kundskab om

Stjernerne, da de, paa visse Tider, naar deres Koner ere frugtsommelige,

nbie lægge Mærke til de Constellalioner som sees i Nærheden afMaanen,

*) Kn norsk Finlap bekjendtc for Missionærerne at han troede paa Sol
,
Maane og

Stjerner som velgjorende og veiledendc Væsener. Ogsaa de dem betegnende Figurer

eller Ilicroglypber paa Runebommen tjente til formeentlig varslende og nyttige Spaa
domslegu. Der troedes f. Ex. Morgenstjernen at bringe Held, Miduatsstjernen Uheld.

.Missionærerne Kaldte derfor Finlappernes Stjernekundskab Astronomia diabolica.

Hammond nordiske Missionshistorie, Khhvn. 1787, S. 437— 439. Mere hertil korende

lindes i Kildals, Leems og Jcsscns Skrifter.

14*
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for derved at udforske af hvilket Kjon Barnet sisal blive, om det fodes uden

Lyde, trives vel, lever længe o. s. v. *). De russiske Lapper liave vel, lige-

som de norslse og svenske, forlængst antaget Kristendommen, men de have

dog ti det mindste til henimod Slutningen af det sidstafvigte Aarhundrede)

givet sig meget af med Stjernernes Betragtning og deraf udledt astrolo-

giske Spaadomme. I den lange Vinternat ere Stjernerne, tilligemed

Maanen, Lappernes paalideligste Tidsviserc og Veivisere**).

Vi have saaledes sogt at udvikle forsfcjellige Maader paa hvilke

de gamle Skandinaver og deres til Almuen horende Efterkommere (m. fl.)

fordum have udfundet (eller endnu tildeels udfinde) Dognets Tidsregning

af Sol, Maane og Stjerner; — end en lignende Iagttagelsesmaade staar

tilbage, nemlig af Havets Stromme, Ebbe og Flod.

Herom giver Kongespeilets norske Forfatter folgende Underret-

ning***): „Havets Strbm fuldforer sin Gang, tilTilvæxt, i 7 Dage og en

*) Hogstroms Beskrivelse over de svenske Lappmarkcr (bagved Andersens Efterret-

ninger om Island m. in.) 1748, S. 496.

*') Ceorgi Bescbrcihung aller rVationen des russischen Rcichs (1776) 1 Tli. S. 4.

***) 1 dens Form af Samtaler mellem Fader og Son (S. 53 o, f.), „Straumr Fy liir rasir

sinnr til vaxtar å sio doguni ok lialfri stund til åtta dags, ok ver5r fa li vern sio-

unda dag 1166 i fjdru sta6, fyri fvi at hinum siounda lut vcx hann, fegar er hann
tekr at vaxa, ok met hinum sama liætti fverr hann, fegar hann fekr aptr at liverfa

aflra sjb daga, ok minknr sva miklu scinnn, sem ollnm sjo dogum skal fylgja lialf

stund til atta dags. En stundir ma ek fer vel kunnar geora hvdrsu fær kunna
langar at vera, fvi at XXIV skulu vera a tveira dægrum, nott ok degi, ok ver5r fa
sva at réttu tali, at fat eru frjar stundir dags er sol vellist um cina ælt. En lungi

Fy Ilir rasir dinar til uppsligningar XV daga ok VI stunduin miniir, ok met sama
liætti fverr fat, (il fess er fat er aftalit ok annat kcmr$ ok ber fvi fat saman
jafnan, at fciina lima eru straumar allir sem livassastir ok Ijorur allar sem mestar.

En at balfvoxnu tungli, fa eru allir straumar sem minstir ok sva Ijorur met feim
liætti. En at fullu tungli fa eru enn straumar sem livassastir ok fjorur sem mestar.

En at balff verranda tungli
, f.i eru cnn Ijorur ok straumar sem minnstar. En

fessa luti mega kaupmenn varia niarkat fa vegna sva skjotrar rasar, fvlat tungl

sligr sva slorum. annat tveggia upp c6a ni&r, at varia fa menu ættura skipat af rasum
fess fyri fa sok”*
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halv Time paa den 8de Dag1

,
og1 bliver da hver 7dc Dag Flod i Ebbens

Sted, fordi Strbmmen voxer ^ fra den begynder at tage til, og paa den

samme Maade aftager den, fra den Tid den begynder at vende tilbage,

andre 7 Dage, dog formindskes den saameget langsommere som en halv

Time af den 8de Dag skal fdige alle 7 Dage; men Timerne, hvor lange

de kunne være, kan jeg vel lære dig, (hi de skulle være 24 i to halve

Ddgn, PJat og Dag, medens Solen ldber igjennem de 8 Ætter” (Verdens-

kanter) „og bliver det da saaledes, efter ret Regning*), at det ere 9 Timer

af Dagen, som Solen bruger til at gaae igjennem hver Æt. Maanen

fuldforer derimod sit Lob til Opgang i lo Dage, mindre 6 Timer, og

paa samme Maade aftager den, indtil den har udldbet og en anden kom-

mer; og stemmer det derfor altid overeens, at paa denne Tid ere alle

Havets Strømme” (al Flod) „de stærkeste og al Ebbe den stdrste. IVaar

Maanen er Iialvvoxen” (i forste Qvartcer) „da er al Flod den mindste

og Ebben ligeledes paa samme Maade. I fuld Maanc er Floden

igjen den stærkeste og Ebben den stdrste. Endelig i halvt aftagende

Maanc” (i sidste Qvartcer) „da ere atter Flod og Ebbe de mindste. Men

disse Ting kunne” (sofarende) „TSjobmænd neppe faac mærket for den saa

hastige Farts Skyld, thi Maanen stiger med saa store Skridt baade op og

ned, at man af den Aarsag neppe kan bestemme Ætterne efter dens Lob.”

I Rimbegla findes herom følgende, tildeels for Island især bereg-

nede Underretninger:

„I tvende Halvddgn indtræffe 4 Flodændringer; fdlgelig 1461

i 12 Maancder” o. s. v.*#).

*) Denne rette Regning” er nemlig den af de Geistligc efter Fremmedes LJdreg-

ningsmaade vedtagne, med Hensyn til Tinterne, der ilske vare de samme som de

nordiske Stunder eller llalveikter, af hvilke 16 udgjorde et Ddgn. Saaledes hedder

det ogsaa hos Forf. S. 57: at bokmdli verda oli hundrud Uræd a: „1 Bogsproget

regner man ethvert Hundrede for 100” (ellers 120), og strax efter; verdr pat pd
nt rettu f/i/i, „hiiver det da efter ret Regningsmaade” o. s. v. jfr. ovfr. S« 102.

**) Sæfarfoll ent tV d tveim dægrum $ pd verda pau XW hundrud ok LX ok citt sæf-

arfail umfvam d tulf mdnndum, o. s. v. 1ste Parts 15 Hap. (S 90 jfr. 452) hvor de
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„Maanen er 3, 1, 18 eller 19Nætter {fammel naar Ebben indtræf-

fer næsten ved Non” (Kb 5 e. M.) „da Solen næsten staaer midt” (lige)

„i Nordost. Maanen er balvtvoxende og” Celler) „aftagende, efter Synet,

paa Middeldage, naar Ebben indtræffer nær ved de Tidspunkter da Solen

staaer lige i Vest (Kl. 6 e. M.) og lige i Ost (Kl. 6 f. M.j. Solen gjen-

nemgaaer næsten (benved) 2 Ætter (Verdenskanter) mellem Flod og Ebbe.

Maanen er enten fuld eller usynlig ved den storste Flod (Missaung

)*
*") og

Ebben indtræffer nær ved Middag eller Midnat. Saaledes forholder det

sig ved Islands sydlige Kyst, hvis ikke (smalle) Fjorde, Oer eller ry-

gende Storme ere til Hinder derfor. I næsten (henved) 6 halve Ddgn

(3 Dage) er Maanen fuld eller usynlig, saaledes som det forekommer os”**).

regelmæssige Flodændringer i en Skudaarsryklus noiere ildregnes. Astronomen N.

Ilorrekon skrev saaledes om Island 1752: „Ebbe og Flod falder udi Island 2 Gange
i hver 24 Timer, saa at man hver 6te Time har Forandringer, efter Maancns Om-
skiftelser” o. s v. Tilforladelige Efterretn. om Island, S. 268.

*) Missaung, Missong eller Missong betyder i Rimbeglas f’orskjellige Ilaandskrifter

Havets storste Flod. Ordet forekommer saaledes i den endnu ikke udgivne Ilænsna-

pdris saga i den selvsamme Betydning. Det har rimeligviis forhen heddet misgaung

(eller misgiing
) og vilde da blive let at forklare som „Misgang” a: Havstrdmmens

mislige (eller misligste) Gang; jfr den trykte Rimbeglas Glossarium. Endelsen

gaung forudsætter vel (ligesom et andet ligelydende i Island endnu brugeligt Ord
af en anden Betydning) et Enkelttal (gang) men dette kjendes neppe, og er i al

Fald forlængst gaaet af Brug, Et beslægtet Ord forekommer i Enkelttallet i Ork-

neyingasaga (S. 208) som „misgdnga straumannd** hvorved den sidstomhandlede

Læsemaade og Forklaring bekræftes. lir. Jon Sigurdsson har underrettet mig om
at han i en islandsk Dalender fra 1658 har fundet Ordet skrevet Misgaung og i en

haandskreven Ordbog (det store kongl. Bihliotlieks nye kongl. Samling, 1862, 4to)

findes Ordet (med denne Skrivemaade) citeret fra Rimbegla og Uænsna^orissaga.

1 Olavii ockonomiske Reisc gjennem Island (1780) S. 639 anfores Midsgong (eller

Midsgaung') som et paa Ost- eller Nordlandet forekommende sjeldent Ord, brugt

om den lidet aftagende Maane (tunglskerding) da netop den storste Flod pleicr at

indtræffe. Ilan har vel her hort eller skrevet feil, hvis ikke Ordet, med Tiden, i

Almuens Mund harffaaet en urigtig Udtale, i s teden for det gamle Misgaung o. s. v.

**) Tungi er III edr fjogra edr titjan edr XIX ndlta pd cr fjara cr nær nåni , edr

pd er sul er nær midjn landnordri. Tungi cr hdlft vaxanda ok
([edr) pverranda

at syn er mcdnldagnr er ti ok fjara verdr nær pi'i er sol er i vestri midjn ok nustri.

Sol gengr nær II dttum milli /lods ok fjdru . Tungi cr fnllt edr ckki at syn pd er

missaung eru ok fjara verdr nær middegi edr midnætti. Svo cr sunnan vid Island cf

cigi banna fjrder edr egar edr ofvidri. Tungi cr nær VI dtvgrum fnllt edr ckki

at syn, at pvi cr OSS synist. Il imb. 4 P. ii Hap. S. 448.
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„Naar Maanen er 10, 12, 16 eller 17 Næfter (jamm el indtræffer

Ebben ved Dagmaal (KL 9 f. M.)*); naar Maanen er fuld eller usynlig

bar man den derimod ved Middagf eller Midnat”**).

Om de nyere Islænderes Tidsregningf efter Ebbe og Flod hedder

det hos Eg. Olafsen (1. e. S. 41—42). „Det er ganske sandfærdigt at

„ved Sokanten i Island rette Indbyggerne sig efter Ebbe og Flod, aller-

helst naar det er tyk Luft mange Dage efter hinanden, saa de ikke kunne

„see Solen. De regne da Tiden omtrent efter Sovandels Stigen ogFal-

„den at deres FIaandteringer ikke skulle geraade i Uorden”. Ogsaa

Troil bemærkede paa hans Reise i Island (S. 90) at Indbyggerne, for at

vide hvad Tid det er paa Dagen, lægge Mærke til Solens og Stjer-

nernes (iang, hvorhos ogsaa Ebbe og Flod i den Henseende tjene dem

til Rettesnor, — ligesom de og forstode at udregne Tidens Lob paa

deres Fingre. Denne sidstangivne Maade anvendes neppe ligefrem paa

Dognets Timer; de Tilfælde, hvori den for saavidt kan komme i Be-

tragtning, ere antydede ovenfor S. 96. Finn Johnsen, der lit gjen-

nemreiste den slorste Deel af Landet, bevidner og at de der boe ved Ha-

vet stedse meget noie kunne erfare Tidens Lob af dets Flod og Ebbe***).

Bjorn Haldorson underviser i sin Atle (6te Kap.) den islandske ved So-

kysten boende Bonde, i den indenlandske Konst at udfinde Dagens Timer

af Havets Flod og Ebbe. Deri forekommer blandt andet (foruden en-

deel af det ovenfor anfdrte): naar Maanen er 1 Nat gammel, indtræffer

Ebbe naar Solen staar i Syd (Kl. 12 f. M.); da den er 4 Nætter, naar

Solen stod i Sydvest (Kl. 3 e. M.) o. s. v.

*) Iler efter Klerkernes Talebrug, som de kaldte det i bokmdli
,

i (deres) Bogsprog,

rett tal o. s. v.

**) L. c. S. 452 En tungi er X natta edr XII
,
XVI e$r XVII

,
pd cr fjnra at dag-

mdlum . Ef tungi cr fullt eftr cigi at syn
,
pd er fjnra i mitjan dag ok mifija nott .

**) Maris aceolæ omni tempore ex recessu et acccssu maris tempora dignoscere optime

sciunt, Sciagr. korol. Island, pag. 55. Hermed kan man jevnfdrc: Pliilosopliisckc

Schildcrung der gegcnwartigen Verfassuug von Island (178G, 8vo) S. 80. — hvor

dog Islændernes 8 Dagstiders Navne tildeels ere urigtig anfdrte.



Om Færoboernc beretter Landt (S. 119) jevnfort med Dcbcs I. c.

(S. 252) at de efter Ny og Fuldmaane (i deres Sprog Soltændring, Fuld-

sol) noie vide at beregne Strommens Lob, samt at denne Kundskab er

dem uundværlig formedelst deres idelige Havfiskerie og lange Soreiscr.

Oernes Beliggenhed, de mange Fjorde, Viger og Sunde hvoraf de ere

omgivne, foraarsagc betydelig Forsly el af Tidspunkterne for Flod og

Ebbe paa forskjellige Steder, saa at Indbyggerne maa vide at udregne

dem paa det Nbicsle efter Maanens Stilling til visse Klokkeslet. Jeg

maa henvise til hans udforlige Udvikling af denne Gjenstand (S. 129-50).

Han bemærker og om Færingerne paa et andet Sted (S. 442): „Maa-

nens Af- og Tiltagelse veed de noie, for derefter at udregne Ebbe og

Flod”. At de derefter ogsaa maa kunne udregne (i mbrkt Veir) hvad

Tid det er paa Dagen, er en Selvfolge.

Neppe har noget Folk lagt noiere Mærke til Ebbe og Flod og

Tidens derpaa grundede Udregning end Friserne overhovedet og Nordfri-

serne i Særdeleshed. Deres Boligers, ofte farefulde, Beliggenhed ved

eller i Havet*) maa* te opfordre dem dertil. Blandt dem betyder især

Ordet Elmal9 Etmaal (svarende til det dansk-norske Etmaal, Ætmaal o. s. v.

see ovfr. S. 27, 31) især den Tid i hvilken Havets Vand i Dag og Nat

to Gange stiger eller falder, svarende til en naturlig Dag eller et Tidslob

af 24 Timer**). I det hamborgske Almuesprog***) betegner Ordet en

Gangs (successive) Ebbe og Flod, altsaa et Tidslob af 12 Timer; denne

Sprogbrug siges at være indfort af de Danske, hvorfor jeg dog ingen

Grund kan finde. I noieste Sammenhæng med Frisernes Tidsudregning

*) See derom Miclielsens IVordfricsland iin Mittclalter S. 35—40.
i

*) Outzen har samlet de forskjellige Skrivemaader af dette Ord i de frisisk-neder-

landske Sprog, som Etmol, Etmaal , Attmal , Aetcmal , Eetmacle , Ethmol o. il

(I. c. S. 65). See ellers Wiarda altfrisisclies Wcirtrrbuch, samt v. Riehtliof nltlrisi-

sche Rcchtsquclleci Goett. 1840 efter særdeles gamle Skrifter, som altfrisisclies

Landrccht m. IL

vvv
) Ricliey ldiolicon tiamburf/ense 1755.
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staacr den temmelig almindelige Benævnelse Tijde, Gluiijde
,
(hvoraf det

hollandske Getty

)

der nbie svarer (il det engelske 7i7/e, som nn kun

bruges om Havets Strbmme, Flod og Ebbe, med Undtagelse af nogle

ældgamle Benævnelser af Fastetiderne; det angelsaxiske Tul svarede deri-

mod ganske til det oldnordiske Tul og dels bekjendte Sidestykker i de nyere

Sprog. Det kom og, forst i England, samt sildigere i Skandinavien, til at

betegne en romersk Time, saa og en Messetid (hora canonica). I Is-

landsk brugtes Tidir (i Fleertallet) om Messen, men ellers (vistnok ved

en meget ældre Brug) om de kvindelige menstma

Fdrend Kompasser og Uhre kom i Brug har man været mere op-

mærksom paa forskjellige andre Kjendetegn for Tidens Gang og Egnenes

Beliggenhed efter Himmelkanterne, end de ovenanfdrtc. ( Hedenold

havde man, efter Volsungasaga (Rafns Fornald. S. I, 148) den Mening at

en Guldring paa Fingeren kjolnedes i Ottatiden. Middelalderens Nord-

boer troede at kunne benytte sig af en saakaldet Solsteen (solarsteinn)

der var gjennemsigtig, for at opdage Solens Stilling over Horizonten

om den end var ganske overtrukken med Skyer; dertil brugte Olaf den

hellige Stenen, ved at holde den op mod Himmelen, da den gav Straaler

fra sig der betegnede Solens ellers tilsyneladende Standpunkt (Fornm. S. V,

341, jfr. Sturl. S. II, 35). Almuen maa endnu, i ensomt beliggende og

fattige Egne, tyetil forskjellige naturlige Kjendetegn paa Vei og Tid, om
hvilke en opmærksom Iagttager af dens Skikke (i de svenske Nordlande)

yttrer sig saaledes: „Naturens Uhrværk giver de Enfoldigste i denne Egn

fornoden Veiledning i forskjellige Tilfælde. Hyrderne finde den rette

Vei i Taage og tykke Skove, fordi de vide at Træernes Kviste ere tæt-

tere og tykkere mod S. end mod N. Til Solens Ncdgany slutter man sig

af Alchemilla trifol. (?) prat. („vulgaris ?”) og flercUrler, naar de læggedcres
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Rlii <lc sammen. Midnatten udmærker si
ff

ved Fuglenes Taushed oin Som-

meren. Dog ophorer undertiden deres Sang mellem Kl. 9 o
ff

10 f. RI.

samt ligeledes i Middagsstunden. Naar en Mand med et Skridt han

maale sin egen Skygge i Solshin, er Kl. 42 Middag*. Naar det sorte i

Gjedens Oie viser siff aflangt, er det i Dagningen
,

bliver det derimod

rundt lahher det mod Aften o. s. v. Deslige Bemærhninger fortjene noh

at samles, hos Almuen, i andre Egne”* Dette har ogsaa vor Junge

paa sin Yiis gjort hos Nordsjellænderne, om hvilke han bemærker,

naar de om Sommeren ere ude paa Marken: „Samtalen dreies immer

(.for det ventede Maaltids Skyld) til Klokkesletiet, og dette veed sædvanlig

enhver Bonde lige saa noie at bestemme som den Stadsbetjent, der hos

de ældste Romere maalte, efter Solen, i Mangel paa Klir, raahc til Fol-

ket naar det var Middag eller Aften. Bonden seer og op efter Solen;

kan Huen derved falde ham bag af Hovedet, da er det Middag, og han

maaler da ellers sin Skygge, om han kan spænde den med et Skridt” 1
).

Hvor enfoldig og ufuldkommen end denne sidstommcldle Maade

er, synes den dog at være en tydelig Levning af de gamle Skandinavers

lignende Adfærd, hvorved de, endog* i fremmede Himmelegne, fjærnt fra

deres Hjemsted, sbgte at komme til Kundskab om Stedets Beliggenhed

ved at lægge Mærke til den Skygge, soni visse Gjenstande kastede fra sig

ved Solens Skin i Middagspunktet (scc ovfr. S. 8i—85). Salmasius og

[deler have endog antaget om de gamle Græker, at de for at udfinde

Dagens Timer i klart Veir have maalt deres egen Skygge med Fod-

derne**). Senere indfbrte Grækerne den Skik fra Babylon at udflnde

*) Utilpher Iteskrifning ofver Medelpad (eller JVorrland) 1ste Samling. Westerns 1772,

S. 77. — Sammes lieskr. ofver Angermanland, 1780, S. 308. Junge 1. c. S. 118.

**) Theodor. Salmas. Exercit. ad Solin. p. 455, Ideler Handl), der Ckronol. I, 237.

Helte modsiges vel af Pctavius (l)iss, variæ VII, 7) ogaf W. A. Becker, i Charikles

(1840) 11 , 491, men den sidstnævnte anforcr selv et hertil horende Sted af Photii

Lex. p. 439, hvilket han vil saaledes kritisk berigtige: Sioi/tiav txcdovv rrjx avrwy

GXlliV, tj 7«C 10Q((? toxonovi'To.



Tidens daglige Gang ved at maalc den Skygge som en lil det Oiemed op-

reist hoi Stang eller Stolle (kaldet Gnomon, ypcoficov') kastede fra sig paa

forskjellige Timer af Dagen; derved bestemtes især Maaltider og Radeti-

der efter Anvisning af Skyggens Fodmaal, som i Almindelighed menes at

have udgjort 12 og undertiden 24 (ja endog efter Palladius 20) Fod;

nogle mene at en Mand liar maalt Skyggen ved egne Skridt, men andre,

fuldt saa sandsynlig, at Fodmaalct er blevet angivet ved visse Tegn eller

Linier paa den Flade, paa hvilken Skyggen faldt. Den paa alt Mærk-

værdigt saa opmærksomme Herodot, der forst nævner denne Gnomon,

beretter og at den saakaldte, hos Grækerne i Brug værende noXog (sva-

rende til vor Solskive) ligeledes var indfort lil dem fra Babylonierne, tilli-

gemed Dagens Inddeling i 12 Timer 1

). Da ogsaa Natten inddeeltes i

12 Timer, opkom derved den nu i Europa gjeldendc Inddeling af Dognet

i 24 Timer.

Ved Siden af denne Timeregning fulgte dog, meget tidlig, adskil-

lige oslcrlandskc Folk en anden, idet de, (ligesom vore Forfædre) anloge

8 Dagstider, hver paa 5 af vore Timer. Den var fordum brugelig

hos Hebræerne (som begyndte Dognet Kl. 6 e. M.) og, i det mindste for

militære Vagter (cxcubiæ om Dagen, vigiliæ om Natten) hos Romerne,

der, som bekjendt, i lang Tid beherskede betydelige Dele af Asien hvori-

blandt Palæstina. De begyndte, ligesom vi nu, Dognet ved Midnat. Off-

saa de gamle Ægyptere inddelle den naturlige Dag i 8 Vagter (men og

v
) I en Afhandling om en vis, endnu i nogle nordiske Lande brugelig Inddeling af

Dagens Tider fortjener den ovenfor omhandlede Bemærkning af Historiens Fader

heelt at meddeles; Ilokoy futy yaq xccl yyuj/ucovct , xal rcc J'uioJ'tx« (AtQtct rtjs fjfJtqyG

7j((Q(c Bctpvkioyiwv (jia&oy 6i>
a
Kkkrjyts, Herodot. Il, 109. Fn vis træl ansattes som

Vægter ved enhver Gnomon, og skulde, efter den, tilkjcndegi ve Dagens l imer, naar

lian blev spurgt derom. En offentlig Gnomon skal forst være bleven indfort i Rom
300 Aar for Gbr. F. I)rn maatte dog adskillige Gange efter lange Mellemrum berig-

tiges, og længe vidste (som Bailly bemærker) Jordens Beherskere kun naar Solen

skinnede hvilken Time det var af Dagen. Senere blcvc Gnomoner almindelige lios

rige Folk, ister paa Landstederne.

15 *
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V

tillige i 24 Timer)*). Om Hinduerne paa Coromandelkysten liar afg.

Consistorialraad Fuglsang, som længe havde opholdt sig der, i sin Tid

meddeelt mig folgende Underretninger. „Hinduerne inddele Dognet i 8

Afdelinger, kaldede Sammn **), hvoraf enhver svarer til 5 europæiske

Timer; af dem hore 4 til Dagen og 4 til IVatten”. Hermed slemme an-

dre Berelninger om Hindostan, Bengalen og Malabarkysten overeens. En

saadan Vagt (vor Eikt, Okt) kaldes i Hindostan pahar (i Sanskrit, efter

Westergaard, prahara
)
paa Malabarkysten jama9 zama • Dagen begynder

i Indien med Dagningen***). Endnu i 1799 udregnedes Tiden af Hin-

duerne (ligesom fordum af Ægyptere, Græker, Romere o. 11.) ved Vand-

uhre; andre iagftogc, i samme Henseende, Solens Stilling paa Himmelen

og end andre Havets Ebbe og Flod, hvilken de vidste at angive med en

beundringsværdig Noiagtighed ***). Ogsaa heri have de da, ligetil vore

Dage, maatlet behjelpe sig ligesom Islænderne og Færingerne.

Birmanerne folge og den selvsamme Udregningsmaade af Dognet.

Enhver af dets 8 Tidsafdelinger (hver paa 5 europæiske Timer) kalde

de (efter Westergaard) khukti\ andre Reisebeskrivere nævne dem (for-

modentlig efter Almuens Udtale) jetti (yctli

)

— og ved begge Ord maa

man da vistnok tænke paa de gammelfydske ucht og elti (eller udtalt

echti). Til Tidens Udregning benytte de sig endnu af Maskiner der ligne

vore Sanduhre eller Timeglas ****).

*) Delte er udforlig udviklet af Cullcmorc i en Afhandling om Zodiakalbillcdcrncs

ægyptiske Oprindelse, læst i det engelske literære Selskab den 8 Dee. 1842.

**) Hr. Lector Westergaaid udleder delte Ord af det sanskritske sama
,
en lige Deel

(i visse Henseender svarende til Oldnord. smurt % dansk samme o. s. v.).

*) Den samme Lærde har bemærket den sære Vedtægt blandt Hinduerne, at Dagen
inaa ansi es at være begyndt, naar en Aland i tre Skridts Afstand fra en anden kan

sec det hvide i dennes Oio.

***) John Gillehrist Account of tlindostanee Horometry, As. Res. V, 82 o. f. Det samme
berettedes allerede (om Dognets 8 Inddelinger) af Keiser Råber (1483) $ jfr. Paolino

di san Dartholomeo Reiser i Ostindien (sidst i det 18de Aarhundrcdc).

***+*) Alin lærde Ven, Air. Richard Llcasby, har gjort mig opmærksom derpaa, at danske

Sdfolk (formodentlig fra Nordsoens Oer) kalde en Vagt til Sbcs (nu heslaaende af

4 Timer) Ægt eller Egt, oprindelig vel det samme som Eikt o. s. v.
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*

I)en hosfblgende oldnordiske Etmaalsskives Inddeling efter Ver-

denskanterne ligner i visse Henseender Compasskiven
J
dog maa Syd (eller

Middagspunktel) lier sættes overst. Nord derimod nederst, efter vore

Forfædres Begreber om den hbieste Dag og laveste Nat, Talemaaden

Nordefter og nedad (norffr okniffr) m. ni., tildeels grundede paareligibse

eller mythologiske Forestillinger. Jeg har indrettet den saaledes, at dens

Læsning, naar man vil lidlinde Sammenhængen, begynder med Forfædre-

nes (især sommerlige) Begyndelse af deres Arbeidsdag og tillige Morge-

nen, samt Dbgnefs 1ste Eikts (Oikts o. s. v.) iste Stund. Da antog man

at Solen, paa sin daglige Vandring (ved vort ONO, Kl. f. M.) gik ind

i Ostkanten (Austråtl) og en Stund (i£ Time) derefter befandt sig midt

eller lige i Ost (vort 0 eller O, Kl. 6 f. M.) samt efter at have fuldendt

et lige Tidsbil) ankom til Sydostkanten (Landsu&ursålt) ved 2den Eikts

og 3die Stunds Begyndelse (i vort OSO, Kl. 7^ f. M.) o. s. v.

Den yderste Linie af Kredsens skrevne Omgivelser angiver saaledes

Himmel- eller Verdenskantens oldnordiske Navn.

Den 2den og- 5dic vort Klokkeslet, da Tallene, for Symmetriens

og Tydelighedens Skyld, deels ere hbierc decls lavere anbragte.

Den 3die Eikternes formeentlig ældste oldnordiske Navne, samt

deres Tidsfolge i Dbgnct, udtrykt ved Romertal.

Den indcirldede 4de de Navne, som tillægges Eiklerne i det norske

Oldskrift Honungs shuggsjn .

Den 5te (tildeels indcirldede) Stundernes Tidsfolge i Dognet, ud-

tryk f ved arabiske Tab

Den 6te heelt indcirldede Verdenskanternes nu brugelige Benæv-

nelser.

Mellem dem og den mellemste Kredsfigur gaae som Straaler, der

udskydes fra Centrum, de 16 Stunders oldnordiske Benævnelser.

Den mellemste Kredsfigur antyder en Obi eller rund Bakke hvorpaa

en Gaard eller fordum er bleven anlagt, og for hvilken disse Kikle-



mærker (eiktamork

)

eller Dagsmærker (Dagsmork

)

ere bievne udfundne

og bestemte efter Solens, Maanens eller Stjernernes daglige Gang.

Om denne Etmaalsskive og den ovenfor (S. 95) indforte Maane-

tabel har Ur. Prof. Olufscn liavt den Godhed at meddele mig folgcnde

videnskabelige Oplysninger:

„Begge Tabeller ere aabenbart conslruerede under den Forudsæt-

ning, at Solens og Maanens daglige Bevægelse skeer parallelt med Ilori-

zonten. Da nu dette langt mere er Tilfældet paa nordligere end paa

sydligere Steder, saa have altsaa begge Tabellerne, forsaavidt de slotte

sig til en slig Forudsætning, Præget af at være dannede ved Hjelp af

Iagttagelser anstillede i en meget nordlig Egn.

Angaaende Tiden, da Tabellerne forst ere bievne brugte, lader der

sig ikke sige noget Bestemt. Rigtignok vil der kunne angives Aar, til

hvilke cn saadan Maanctabel, som den her omhandlede, passer bedre end til

andre, men dcels vende disse Aar periodisk tilbage efter det korte Mel-

lemrum af omtrent 19 Aar, deels ere ikke heller de angivne Klokkeslet

nbiaglige nok til en saadan Undersogelse.— Ibvrigt har jeg fundet Klok-

keslettene at være saa nbiaglige, som de kunne erholdes, naar de skulle

angives i hele Timer.

Forsaavidt De har onsket Oplysning om de Aarstider for hvilke

Tabellerne nærmest kunne antages at gjælde, bemærker jeg, at Maane-

tabellcn baade indeholder Angivelser, der kunne benyttes hele Aaret, og

andre, som kun kunne benyttes til enkelte Aarstider. Saaledes vil, for Exem-

pel Angivelsen af Klokkeslettet, da Maanen sees i Syd, kunne benyttes

hele Aaret, og det Samme vil med faae Undtagelser gjelde med Hensyn

til Klokkeslettet for Syd-Ost og Syd- Vest. Derimod ville Angivelserne

for Nord-Ost og Nord-Vest, naar Maanen har en Alder af 15 Dage,

kun kunne benyttes i Vintermaanederne, og omvendt vil der kun være

Brug for Angivelserne af Klokkeslettenc for Nord-Ost og Ost, naar

Maanen har en Alder af 26 Dage.

Paa samme Maade forholder det sig med Soltabellen. Ifolgc Is-



lands Beliggenhed han Solen hele Aaret igjennem, i det mindste i den

sydlige Deel af Oen, iagttages i Syd saml i Syd Ost og Syd-Vest* I Ost

og Vest han den derimod hun iagttages fra den 21de Marts og til den

2 1 de September; og i Nord-Ost og Nord-Vest hun i de tre Maaneder:

M ai, Juni, Juli* Soltabellen gjælder altsaa hele Aaret, men saaledes, at

dens Benyttelse til nogle Aarstider bliver mere indshrænhet end til andre”.

Vor Elmaalsshive fremstilleren Grundtegning af den tilsyneladende

Himmelhvælving (templum mundi, efter min Mening Eddaernes Hdva-holl,

den Hbies Hall) fuldt saa tydelig, som de romershe Augurers ældste jor-

dishe templum. Mærkelig noh har vort Norden fordum hunnet fremvise

en lignende Stenhreds* Den har staaet paa slet Marh en halv Fjerding-

vei fra Gaarden Sole (Soli) ved Haversfjorden paa Jæddercn i Norge,

fordum den rige og mægtige Hbvding Erling Skjalgsons Hovedsæde; han

levede sidst i 900 og fbrst i lOOOaars Tallet. Stenhredsen var til for fuldt

100 Aar siden (1745) da Arnold de Fine beshrcv den, og 1811 levede

mange Folh der i Egnen som havde seet den i deres Ungdom, men da

var den aldeles forsvunden. Den udgjorde „en vid tloftig ahhurat Cirhel,

„bestaaende af 24 hbie Graastene som smaae Bautastene”; mellem dem

laa i Kjederad nogle med sær Flid samlede hvide runde Stene (efter Teg-

ningen 5 mellem to af de storre) saa store som maadelige Styhhugler.

Midt i Kredsen stod en firkantet Graasteen, som et Bord, og ved det tvende

store hvideStene til at sidde paa. Af de ovenommeldte laa 8 lige Bader

fra 8 af de omkringstaaende storre Stene, alle visende lige til Stenbordet

(gaaende til dets Hjorner og paa 4 andre Steder til dets Midte). Dimen-

sionerne angives desværre! ikke, men Kredsen kaldtes af Almuen „Dom-

sædet”, og den er muelig bleven brugt som en Domring (efter nogles Gis-

ning for 8 Sogne). Det forekommer mig (især hvis en Gnomon, Stang-

viser eller Floistang*) fbrst har staaet i Kredsens Midte) at man her har

*) Erling var cn Solidt og cicdc Krigsskibe med fuldt 200 Mands Besætning* En Ind-

retning, der rigtig viste den Verdenskant fra hvilken Vinden kom (o. s. v.) inaatte

derfor være af Vigtighed for ham.
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sOgt at fremstille Nordboernes Verdenskanter, og navnlig tillige de 8 Eih-

ter (der atter synes at være deeltc i Ætlinger eller Stunder) ved den

mellemste livide Sten af de tre ovennævnte, anbragte mellem to af de slorre

Stene. Selv vor Tidsregnings 24 (samt 48 halve) Timer, hunne og være

bievne antydede her, samt synes (i Forening med de mindre Stene i Om-

kredsen) virkelig at passe til Ælternes og Eikternes Maal (nemlig o i

enhver af dem). Jeg maa ellers henvise til Borge Thorlacius’s Afhand-

ling og Afbildning i Antiqvar. Annaler 1ste B. 1ste H. (1822) S. ION

o. f., Tab. III, fig. 1.

Just nu komme Jacob Grimm’s „Deutsche Grenzallerlhumor”

(Berlin 1844 4to) mig tilhænde. Jeg seer deraf (S. 17 o. fl. St ) at han

antager at Romernes Landmaaling og Tempelskue stode i Forbindelse med

hinanden og med Solskivens (eller Solviserens) samt Verdenskanternes

Iagttagelser, oprindelig foretagne ved Jevndognstider; han mener og at

de gamle svenske og danske Loves Solskift , soldragen Jig
,

(solfallen)

o. s. v. vidne om en noget lignende (men ældgammel) Fremgangsmaade.

Denne bilist interessante Sag troer jeg at burde overlade til hans og til

vor Kolderup Rosenvinges nærmere Drbftning og Afgjorelse.

Jeg haaber ved nærværende Afhandling at have ydet et lidet Bi-

drag til at vise, at Oldtidens Menneskers Anskuelser, Kundskaber, Me-

ninger og Vedtægter i Almindelighed have lignet hinanden i en hoicre

Grad end de fleste hidindtil have antaget, ligesom og at meget deraf,

ved blot Tradition gjennem Aartusinder, har forplantet sig hos Al-

muesfolk lige fil vore Dage, i forskjellige tildeels fra hinanden langt fjer-

nede Lande.

Amn. Vel er begyndelsen af 7de Stund, ligesom paa Etmaalsskiven, af Nogle fordum (som

endnu i Island) blcven kaldet nudr dagr eller Middcgi (som Arbejdsdagens Midte)

men Navnet Mitimunda var og er dog almindeligere. Paa den Tid bolde Færin-

ringerne (ligesom Islænderne) deres Middagsmaaltid
, kaldet Dovmi

, (af det oldn.

Dognvitr o. s. v.). See ellers Etmaalstavlen, samt ovenfor S. 51—5?.
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S. i 20.

SKANDINAVISK ETMAALSTAVLE.

Ilagens eller Dognets

Tidsafdelinger.

Island* Færoerne. Norge.

Fyld
(ØiAf).

I

Udlfcykt, 6ki (Put'). Haalvokt. Out (Okt).

(Ætting,

Siund'),

1 1 1 I

— 2 — 2 —

II 3 II 3 II

— 4 — 4 —

III 5 III 5 IH

— 6 — 6 —

IV 7 IV 7 IV

— 8 — 8 —

V 9 V 9 V

-

—

10 — 10 —

VI 11 VI II VI

— 12 — 1 2 —

VII 13 Vil 13 VII

— 14 — 14 —

VIII 15 VIII .15 VIII

— 16 — 16 —

De 8 Eikters (Oikters, Okters, Ogters,

Egters) oldnordiske Benævnelser
(sammenlignede med de Lausitzisk- Fendishej.

Den Himmelkant, hvori Solen

antages at staae ved Eiktens eller

Halveiktens Begyndelse.

De 16 Dagstiders ellers særegne

Navne.

Alminde

ligt Klol;

fceslet.

II

III

IV

V.

VI.

VII.

Morlil n, Morten, i Kongcspcilet og (efter Betyd-

ningen) ogsaa hos Venderne.

Efter Kongcspcilet Kan den endvidere Kaldes:

rennandi dagr

,

den oprindende Dag*

Ondur&r (eller ontlvei’Sr) (lagr, den tidlige Dag

eller Dagens forste Deel (formodentlig og Kaldet

ondurit
,
dndurn).

Kongcsp. magnadr dagr, den styrKede eller

kraftfulde Dag. (Vendernes Formiddag.)

Hadegi (Hoidag); Middegi, Middagstid (ogsaa hos

Venderne).

Kongesp Midr dagr

,

den midterste Dag.

Undorn, Undarn; OfanvcrSr dagr, lidandi dagr,

diidin dagr, cfri laf i dags, den sildige Dag, den

sidste Deel af Dagen.

Kongcsp. linLgandi dagr, den heldende Dag.

(Vendernes Eftermiddag.)

Aftan, Aften (ogsaa hos Venderne).

Kongesp. har samme Benævnelse.

Kvold (Kvæld) 5 ondver& nott, den tidlige Nat, forste

Deel af Natten ; — Fyrsli pridjungr nætur, den

forste Trcdiedocl af Natten.

Kongesp. livildarstund. Hvilens Tid. (Ven-

dernes sildige Aften.)

MiSnætti, Midnatstid (ogsaa hos Venderne), Nattens

midterste Deel eller

Lagnætti, den dybeste eller morKeste Nat;— yinnar

pridjtingr nætur
,
den anden Trediedeel af Natten.

Kongesp. Mid nott, den midterste Deel afNatten.

r

VIII. Otta; ofanverfi notf, diidin nott, cfri luti næir , den

sidste Deel af Natten; — er pridjungr lifir nætur.

Nattens sidste Trediedeel.

Kongcsp. homandi morgun. Morgengry. (Ven-

dernes Hanegal). Færoboerne Kalde den Okt

firi déa, den (meste) Ogt for Dag.

Almin

clelifj*

Benæv
nelse*

ONO.

O.

OSO.

so.

sso.

s.

ssv.

SV.

vsv.

V.

VNV.

NV.

NNY

N.

NNO

NO.

Island

Mi5mnnda land-
nordurs oK aust-

II rs.

A ust ur.

Mi5munda austure
oK landsu5urs.

Landsu()ur.

Midmunda landsuft-

urs ok su5urs.

SuSiir.

Miftmnnda su5(irs

ok utsudurs.

LJtsu5ur.

MiSmunda utsud-
urs oK vesturs.

Vestur.

Midmunda vesturs

oli litnorSurs.

r

UtnorSur.

Midmunda utnorfi-

urs og nordurs.

Nor5 ur.

31i5munda nordurs
og landn ordurs.

Lnndnordur.

Færoe. Norge.
I ældre Tider,

i Island,

Norge, o.s.v.

I nyere Tider,

især i Norge, Sverrig og Danmark.

Formiddag

Haalga (halga

eller halva)

Estur.

1 (Morgun.) Hirdis

rismal (abi tsmal).

(om Sommeren) Norge: Aabitsmaal (ogsaa paa Færderne) i Tel-
lemarKcn Bidtaa. FroKosttid i Lolland; fordum i Jylland:
„da Hyrden drev ud med Kræet”.

-ii

Estur. Oust, Bæroust .Midi* morgun ; Bis-
mal.

N. Bise; Alemorra (BisKenstid for Davre). Danmark: 31idmor-
gen. (Svensk: Midmorgon). (il. Nordfris. Vordard.

6

Ilaalga Land-
suur.

— Dagmal; — Dag-
vcrdnrmål, Ddg-
urdarmal

N. Fordaur (o: forste Daure); Frokosthél. Sverrig: Dagclmul,
Dagvord, Davar. 1).: Davredags, Davretid.

n

Landsuur. Landsdr(Lan d-

synna).

Morgu ii mal. (Ond-
ur n?)

N. Daagurmaal, Daaurc, Daur, Duur, Dul, Daurmaal (o. s v.)

jfr. Fris. Daugerd, Dagerd, Dauerd, Doerd (Dagwerd),
1 Jylland: „da Solen stod i Sydost”; jfr* D. Morgenmaal.

9

Haalga Sum-
el. 11.Middag

1 Iladegi. N. og Sv.: hdg Dag; N. og Danni. halvgaaen 31iddag. 101

Middag, Suur. Sdr, BaKe Sbr. Hæs Ir dagr; mi5- N. Iiogst Dag, hæs Dag. N. Danm. og Sv. Middag; i Jyl-

land: lldjiniddag. Sverrig: Dagmidja.
12

Eftermiddag

Haalga (Jtsuur;
II. Noon.

— Undorn (Undarn);
Midiniinda.

N. Undaal, Ondol, Ondolsmaal. D. IJnden, Unncn, Onnen,
Vnnen. Onder. Nordfris.: Unncni, Onnern. Sv. Under,
Unda.

•i

Utsuur(Noon). ITtsdr. Ey lit (dags). (Non.) N. Ogt (Okt), Ogterdag (Noon). Fordum i Jylland: ,,Da Solen
stod i Sydvest”; endnu isamme Land: Drivetid, Drivelid
Dags, Drivdags.

3

HaalgaVestur. EvKtarstadr ; Aftan.
•

N. Ogtehél,
.
Ogterdagsbél ; Eftasmaal; Halvgaaen til Kvclds;

jfr. D. Ogtebid, Ogtemad, Ottonder (Ogt-dnder?).
4

ii

Vestur. Vester, 11 og-
v ester.

31 i dr aftan, Nli d—

aftan.

N. Alidafla, Merafta

;

Ettcrdkt. D. Midaftcn. Sv. 31idafton;
Nordfris. 31 cdeen.

6

Haalga Utnoor. — Nattmal, Nattvcrd-

armal.

N. Natmani. Natning (Naattvær), D. Nattcrdag, Nadver.
Sv. Nattvard, Nator* Nordfris. Nagterd.

7i

Utnoor. Utnor. Kvold, KvbldsmÅ).
(AS. Cvyld.)

N. Kvæld, Kvældsmaal, Kvældsvart, Kvældsvær. D. Kveld,
Kvcldsinaal (Kvældsnadver). Sv. Kvall. Fris. Qucl (Kvel,
hvoraf Quclsnagterd).

9

Haalga Noor.

•

Hattatimi (Senge-
tid, AS. bedtid)

ogsaa Kvdldseta,
KvdldvaKa.

N. Eldsmaal, Kvældset, Kvældsætning. Sv. hog Qvall, Kvali-
sat, Kvallsattning. D. Sengedags, Sengetiddags, Sen-
getid.

Noor. Nor,BaKe Nor. 3Iidnætti, mid nott;

lægst (hæst) nott.

N. Ilogstnaatte, Ilæsnaatte, Midnat (o.s.v.). 12

Haalga Land-
noor.

— *

Ol fa ; ford. i Norge

:

llanaotta; ,i Is-

land: fyrri Otta.

N. (Otta) Store Otta, Giæl (Hanegal). D* Otte. Sv, Otta. H

Land noor. Landnor. Midotta, cfri Otta. N, Efter-Otta; (Giæl). D. Ottemanl; paa Bornholm: Ota,
Otta, hvoraf Ottemad m. m.

3
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